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1. Gmina Łukowica - informacje ogólne. 
 

1.1. Położenie, ludność, sołectwa. 

 

Gmina Łukowica jest wspólnotą samorządową obejmującą z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców. Siedzibą organów Gminy – Rady 

Gminy i Wójta Gminy, jest Łukowica. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 69,71 km2.Gmina leży w granicach administracyjnych 

powiatu limanowskiego stanowiącego z kolei cześć obszaru województwa małopolskiego. 

Gmina Łukowica położona jest w odległości ok 25 km na południowy zachód od miasta Nowego Sącza oraz w kierunku południowo-wschodnim 

od miasta Limanowa w odległości ok. 20 km. Graniczy od północy z Gminą Limanowa, od południa z Gminą Łącko, od wschodu z gminą 

Podegrodzie, od zachodu z Gminą Kamienica. Łukowica jest gminą wiejską zajmującą tereny południowo-wschodniego obrzeża Beskidu 

Wyspowego przy granicy z Kotliną Sądecką. Zabudowa mieszkalna jest rozmieszczona głównie w dolinach trzech głównych potoków płynących 

na tym terenie: Łukowicy, Słomki i Jastrzębika. Długość granic Gminy wynosi 41,8 km. 

W sferze gospodarczej na terenie Gminy dominuje rolnictwo (w szczególności sadownictwo) oraz drobne przetwórstwo rolne, usługi i handel. Nie 

ma dużych i średnich zakładów przemysłowych – istnieją małe firmy, tzw. mikroprzedsiębiorstwa głównie z branży budowlanej i handlu. 

Herbem Gminy jest znak zielonej tarczy ze złotym otokiem i napisem w górnej części otoku „Łukowica”. Na tle tarczy znajduje się oznaczony 

kolorem niebieskim odcinek potoku, kolorem czarnym elementy dawnej zabudowy wsi tj. kościół, dwór, chaty, a także symbol śliw. 

W Gminie utworzonych zostało 10 sołectw tzw. jednostek pomocniczych: 

1) Jadamwola 

2) Jastrzębie 

3) Łukowica 

4) Młyńczyska 

5) Owieczka 

6) Przyszowa I 

7) Przyszowa II 

8) Roztoka 
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9) Stronie 

10) Świdnik. 

Sołectwa te zostały wyodrębnione w granicach administracyjnych 9 miejscowości – dwa sołectwa w obrębie wsi Przyszowa. 

Liczba ludności Gminy Łukowica wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 10 222 osoby. 

Stan populacji mieszkańców Gminy w podziale na poszczególne miejscowości, z uwzględnieniem kobiet i mężczyzn, przedstawia poniższa tabela 

(dane z sytemu Ewidencji Ludności): 

 

l.p. Miejscowość 
Liczba 

zamieszkałych domów osób kobiet mężczyzn 

1.  Jadamwola 122 576 292 284 

2.  Jastrzębie 140 639 332 318 

3.  Łukowica 495 2 329 1 182 1 147 

4.  Młyńczyska 198 1 024 510 514 

5.  Owieczka 75 350 174 176 

6.  Przyszowa 556 2 578 1 249 1 329 

7.  Roztoka 181 862 441 421 

8.  Stronie 248 1 124 566 558 

9.  Świdnik 156 740 378 362 

Łącznie: 2 171 10 222 5 113 5 109 
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1.2. Organy i zadania Gminy, jednostki organizacyjne. 

 

Organami Gminy Łukowica są: Rada Gminy i Wójt Gminy. Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. 

Gmina wykonuje zadania własne określone w ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw lub porozumień z organami tej administracji. 

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa, na podstawie porozumień 

z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Do najistotniejszych zadań gminy należą zadania własne określone w art. 7, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: 

„Art. 7. ust 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 

urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;  

11) targowisk i hal targowych;  

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 
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13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia 

i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;  

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania 

programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.” 

W celu wykonywania wskazanych wyżej zadań Gmina Łukowica utworzyła następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przedszkole Samorządowe w Łukowicy, 

2) Szkoła Podstawowa w Jadamwoli, 

3) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, 

4) Szkoła Podstawowa w Łukowicy, 

5) Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach 

6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej 

7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej, 

8) Szkoła Podstawowa w Roztoce, 

9) Szkoła Podstawowa w Stroniu, 

10) Szkoła Podstawowa w Świdniku, 

11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, 

12) Zespół Obsługi Edukacji 

13) Urząd Gminy w Łukowicy. 

Ponadto Gmina Łukowica jest organem założycielskim Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy (od 01.01.2021 r. GOKSiT). 
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1.3. Potencjał prorozwojowy Gminy Łukowica – główne kierunki rozwoju. 
 

Rada Gminy Łukowica na mocy Uchwały Nr XIV/96/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy Łukowica na lata 

2016-2023”. 

Zawarta w Strategii diagnoza potencjału przyrodniczo-społeczno-gospodarczego Gminy, oparta na analizie SWOT (identyfikacja 

oraz zestawienie silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń) wskazała na znaczny potencjał Gminy wynikający przede wszystkim z warunków 

naturalnych (położenie, krajobraz, niezdegradowane środowisko przyrodnicze, obszary chronione), uwarunkowań kulturowych (tradycje 

i produkty lokalne, twórczość ludowa, zabytki architektury) oraz demograficznych (dodatni przyrost naturalny i zwiększająca się liczba 

mieszkańców, wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, znaczna ilość dzieci w wieku szkolnym). 

Analiza wskazała także słabe strony m.in. w postaci ujemnego salda migracji na terenie gminy, niedostatecznej przedsiębiorczości mieszkańców 

(zbyt mały lokalny rynek pracy) i niskiej aktywności w organizacjach pozarządowych, rozdrobnienia gruntów oraz gospodarstw rolnych, znacznej 

liczby osób korzystających z różnych form pomocy społecznej, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej, 

niedostatecznie rozwiniętego systemu sieci wodociągowej, okresowych deficytów zasobów wód podziemnych, niskiej samodzielności finansowej 

gminy (niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem, mała kwota udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych), słabej 

rozpoznawalności turystycznej gminy i niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury okołoturystycznej. 

Wynikiem przeprowadzonej analizy było wskazanie kierunków rozwoju Gminy opartych na dwóch celach strategicznych (1. Łukowica – 

funkcjonalna przestrzeń i przedsiębiorczy kapitał społeczny oraz 2. Łukowica – oferta turystyczna Beskidu Wyspowego). W obrębie realizacji 

celów strategicznych wyznaczono dla każdego z nich po dwa cele operacyjne (1.1 – rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, 1.2 – 

poprawa warunków życia społeczności lokalnej) oraz (2.1 – rozwój przemysłu turystycznego i przetwórstwa produktów lokalnych, 2.1 – ochrona 

środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami). Cele operacyjne zostały dookreślone zespołem działań, którym przyporządkowano listy zadań 

- wykonanie tych zadań i powiązanych z nimi konkretnych przedsięwzięć ma doprowadzić do osiągnięcia wskazanych celów operacyjnych 

i strategicznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2016-2023 jest głównym dokumentem określającym możliwości i kierunki rozwoju Gminy we 

wskazanym okresie planowania, będąc w swoich zapisach jednocześnie zbieżną z dokumentami strategicznymi przyjętymi na szczeblu 

powiatowym, regionalnym i centralnym. Zbieżność celów strategicznych i operacyjnych z celami zapisanymi w dokumentach planistycznych 

wyższego szczebla jest podstawową przesłanką skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych przedsięwzięć 
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projektowanych w ramach realizacji Strategii. Dlatego w korespondencji ze Strategią Rozwoju Gminy tworzone są także pozostałe gminne plany, 

programy i strategie w tym w szczególności: 

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łukowica na lata 2014-2020 – Uchwała 

Nr XXVIII/186/Rady Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXI/200/18 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 

2018 r. 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łukowica na lata 2017-2020 przyjęty na mocy Uchwały Nr XXII/130/17 Rady Gminy 

Łukowica z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łukowica na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą Nr XXIII/137/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 

12 czerwca 2017 r. 

- Program współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr IX/76/19 Rady Gminy Łukowica w dniu 

6 listopada 2019 r. 

- Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łukowica w latach 2018-2027 uchwalony na mocy Uchwały 

Nr XXIX/191/18 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 marca 2018 r. 

- Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łukowica na 2020 rok przyjęty na mocy Uchwały Nr XIII/109/20 Rady 

Gminy Łukowica z dnia 19 czerwca 2020 r. 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2020 przyjęty 

Uchwałą Nr XI/99/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 lutego 2020 r., 

- Program Wspierania Rodziny w Gminie Łukowica na lata 2020-2022 przyjęty uchwałą Nr XII/111/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 

19 czerwca 2020 r.  
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1.4. Budżet Gminy Łukowica w roku 2020. 
 

Pandemia COVID-19 nie odbiła się negatywnie na budżecie Gminy Łukowica, co więcej, dochody Gminy wzrosły w porównaniu do roku 

2019 o kwotę 9 282 918,44 zł, na co wpływ w dużej mierze miały środki Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych pozyskane przez Gminę oraz 

pozostałe środki zewnętrzne (refundacja części wydatków na rewitalizację Łukowicy czy środki Funduszu Dróg Samorządowych). 

Wpływy z podatków w porównaniu do roku 2019 wzrosły o kwotę 414 659,72 zł, w tym wpływy uzyskane z udziałów w podatku od osób 

fizycznych były wyższe niż w 2019 r. o kwotę 260 216,00 zł. 

 

Budżet Gminy Łukowica na 2020 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 r. na mocy uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Łukowica. 

Budżet Gminy Łukowica wg uchwały budżetowej przedstawiał się następująco: 

 

Dochody:  54 536 953,26 zł 

Wydatki:  54 574 953,26 zł 

Przychody:         38 000,00 zł 

 

W wyniku podjętych w czasie roku przez Radę Gminy uchwał oraz podjętych przez Wójta zarządzeń budżet Gminy na dzień 31 grudnia 

2020 r. kształtował się następująco: 

 

Dochody:  63 910 876,26 zł 

Wydatki:  64 802 361,26 zł 

Rozchody:       891 485,00 zł 

 

Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z wprowadzenia w trakcie roku do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa, środków 

europejskich oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Do budżetu wprowadzono również przychody z tytułu zaciąganych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek 

na realizacje projektu pn.: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. 
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Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia planu dochodów oraz przychodów. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie budżetu Gminy Łukowica przedstawiało się następująco: 

 

l.p. Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Wskaźnik wykonania [%] 

1.  Dochody 63 910 876,26 65 480 096,16 102,46 

2.  Wydatki 64 802 361,26 60 431 169,99 93,25 

3.  Przychody 891 485,00 1 989 564,37 223,17 

 

Plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 891 485,00 zł, a wykonanie 1 989 564,37 zł, z tego: 

- wpływy z zaciągniętych pożyczek:     598 961,17 zł 

- nadwyżka z lat ubiegłych:   1 370 926,43 zł. 

 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 

 

Istotnym elementem wykonania budżetu Gminy w roku 2020 była kontynuacja realizacji przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych 

w gminnych planach i strategiach: 

l.p. Nazwa programu 
Wartość projektu 

[zł] 

Wydatki 

poniesione do dnia 

31.12.2020 r. [zł] 

Stopień 

realizacji 

1.  
Zabezpieczenie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców Gminy Łukowica 
545 000,00 545 000,00 100,00% 

2.  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łukowica – 

poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych 
3 585 528,11 0,00 0,00% 

3.  Budowa wieży widokowej na górze Modyń 60 000,00 0,00 0,00% 
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Zabezpieczenie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łukowica 

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2020 na łączną kwotę 545 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łukowica – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023 na łączna kwotę 3 585 528,11 zł. 

Budowa wieży widokowej na górze Modyń 

Realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2021. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Łukowica na rok 2020 są zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok” 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/21 Wójta Gminy Łukowica z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Łukowica oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok, sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Łukowica. 

 

 

1.5. Mienie komunalne Gminy Łukowica w roku 2020. 

 

I. Stan nieruchomości: 

 

Gmina Łukowica dysponuje gruntem skomunalizowanym nabytym odpłatnie i nieodpłatnie o łącznej powierzchni 41,0363 ha. 

1. Powierzchnia gruntów z podziałem na formy użytkowania nieruchomości: 

- grunty w użytkowaniu wieczystym      -   0,4100 ha 

- grunty pod działalność gospodarczą      -   0,3855 ha 

- grunty na cele rolnicze - działki      -   5,3500 ha 

- grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych   -   8,9827 ha 

- grunty w dyspozycji gminy       - 25,9081 ha 

Łącznie:          - 41,0363 ha 
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II. Wpływy z nieruchomości i infrastruktury komunalnej (urządzenia sieciowe) – rok 2020: 

A/grunty: 

- grunty w  użytkowaniu wieczystym (opłaty roczne)    -    1 076,90 zł 

- grunty pod działalność gospodarczą (dzierżawa)    -    7 000,00 zł 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 

w prawo własności        -    5 108,00 zł 

- grunty na użytkowanie rolnicze (dzierżawa)     -    1 017,00 zł 

B/lokale: 

- lokale mieszkalne (czynsz)       -   48 570,69 zł 

- lokale użytkowe: zakłady opieki zdrowotnej, lokale handlowe (czynsz) - 123 979,21 zł 

C/urządzenia sieciowe: 

- wodociągi: Łukowica, Przyszowa I, Przyszowa II (pobór wody)  -   68 132,36 zł 

- kanalizacja: Łukowica, Świdnik, Stronie (odprowadzanie ścieków) - 279 622,57 zł 

Wpływy łącznie:         - 534 506,73 zł 

 

Dochody uzyskane w roku 2020 z różnych form dysponowania nieruchomościami: 

Tytuł uzyskania dochodu/forma dysponowania nieruchomościami 
Powierzchnia [m2] 

/ilość [szt.] 
Uzyskana kwota [zł] 

Sprzedaż działek oddanych w użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 

Oddanie nieruchomości w dzierżawę 53 500,00 1 017,00 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 4 100,00 1 076,90 

Oddanie nieruchomości pod działalność gospodarczą 1 600,00 7 000,00 

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy 89 827,00 0,00 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 5 108,00 
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Tytuł uzyskania dochodu/forma dysponowania nieruchomościami 
Powierzchnia [m2] 

/ilość [szt.] 
Uzyskana kwota [zł] 

Zamiana nieruchomości 0,00 0,00 

Nabycie nieruchomości  3 078,00 14 580,00 

Sprzedaż lokali 0,00  0,00 

 

Zestawienie ilościowe majątku Gminy Łukowica – infrastruktura komunalna, dane na 31.12.2020 r. 

l.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1.  Drogi km 211,00 

2.  Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne km 1,50 

3.  Długość sieci wodociągowej km 24,30 

4.  Długość sieci kanalizacyjnej km 57,70 

5.  Zieleń – Rynek Łukowica, place wokół szkół na terenie gminy km 2,00 

 

Stan ilościowy zasobu lokalowego (lokale mieszkalne i użytkowe, budynki) Gminy na dzień 31.12.2020 r. 

l.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość 

1.  Lokale mieszkalne Szt. 9 

2.  Lokale użytkowe Szt. 10 

3.  Budynki ogółem, w tym: Szt. 42 

4.  budynki z mieszkaniami Szt. 7 

5.  
pozostałe budynki: szkoły, przedszkola, 

budynki administracyjne i inne 
Szt. 35 
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Budynki z mieszkaniami:           7 szt. 

w tym budynki/lokale mieszkalne: 

- Budynek wielorodzinny w Łukowicy - /2 lokale       1 szt. 

- Domy Nauczyciela - (Jadamwola /2 lokale, Świdnik /1 lokal)     2 szt. 

- Ośrodek Zdrowia w Łukowicy - /1 lokal        1 szt. 

- Szkoły Podstawowe - (Młyńczyska /2 lokale, Świdnik /1)      3 szt. 

Budynki pozostałe:          35 szt. 

w tym: 

- Budynki administracyjne - Urząd Gminy         1 szt. 

- Budynki administracyjno-usługowe         3 szt. 

- Budynki szkoły, przedszkole, b. gimnazjum        9 szt. 

- Budynki pomocnicze, gospodarcze, stołówka       4 szt. 

- Budynki OSP            6 szt. 

- Ośrodek zdrowia - Przyszowa         1 szt. 

- Wiata wystawowa           1 szt. 

- Sala gimnastyczna           8 szt. 

- Świetlica Wiejska –Przyszowa, Młyńczyska       2 szt. 

 

Drogi gminne - długość ogółem: 211,065 km, powierzchnia ogółem: 564 762,8 m2 

 

Szczegółowe informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy Łukowica w roku 2020 są zawarte w „Informacji o stanie mienia Gminy Łukowica” zatwierdzonej Zarządzeniem 

Nr 27/21 Wójta Gminy Łukowica z dania 24 marca 2021 r. i przedłożonej Radzie Gminy Łukowica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
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1.6. Gospodarowanie nieruchomościami oraz zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie 

Łukowica – stan na rok 2020. 

 

Rada Gminy Łukowica w dniu 6 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IX/70/19 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Łukowica. Uchwała ta zmieniła poprzednią regulację w tym zakresie z roku 2009 i na nowo określiła: 

1) Organizację realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łukowica. 

2) Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukowica. 

3) Zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Zasobu Gminy Łukowica. 

4) Zasady najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukowica. 

5) Zasady udostępniania nieruchomości przeznaczonych na realizacje zadań statutowych jednostkom organizacyjnym Gminy. 

 

Rada Gminy Łukowica w dniu 6 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IX/71/19 w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek 

czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łukowica – uchylając poprzednie 

zdezaktualizowane uchwały w tym zakresie. Na podstawie tej uchwały Wójt Gminy otrzymał kompetencje w zakresie określania stawek czynszu 

z tytułu dzierżawy/wynajmu/ gruntów oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łukowica w drodze zarządzania. Stosowne 

Zarządzenia w tym zakresie zostały wydane przez Wójta w dniu 15 listopada 2019 r. 

W dniu z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Gminy Łukowica uchwaliła Regulamin korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie 

Łukowica (Uchwała Nr X/83/19) ustalający ogólne zasady korzystania z wszystkich obiektów tego rodzaju na terenie gminy. W roku 2019 przyjęto 

także Regulamin Parku Podworskiego w Łukowicy (Uchwała Rady Gminy Łukowica Nr IX/75/19) oraz Regulamin świetlicy wiejskiej „Centrum 

Aktywności Lokalnej” w Młyńczyskach (Uchwała Rady Gminy Łukowica Nr IX/74/19). 

 

W roku 2020 Zarządzeniem Nr 1/20 Wójta Gminy Łukowica z dnia 9 stycznia 2021 r. Wójta Gminy Łukowica ustalono wysokość opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Łukowica, zasady ich naliczania wraz z informacjami o ulgach lub 

zwolnieniach z tych opłat. W ciągu roku dokonano aktualizacji tego zarządzenia. Niestety stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV- 2 

spowodował praktycznie całkowite ograniczenie możliwości korzystania z obiektów użyteczności publicznej dla celów komercyjnych (imprezy 

okolicznościowe, szkolenia) i uzyskiwania przychodów z tego tytułu. 
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1.7. Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Łukowica w roku 2020. 

 

Na podstawie Uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez 

Gminę Łukowica zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Miastu Nowy Sącz i zawarcie porozumienia w tym zakresie Gmina 

Łukowica w dniu 15 lipca zawarła porozumienie z Miastem Nowy Sącz w wyniku, którego nastąpiło uruchomienie stałego połączenia MPK z 

Nowym Sączem w dni robocze oraz dni wolne od pracy i święta – linia nr 34 do Stronia. 

 

W zakresie organizacji i finasowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łukowica w roku 2020  nie zaszły istotne zmiany, 

natomiast na skutek epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV- 2 nastąpiły bardzo poważne ograniczenia w ruchu pasażerskim (ogólne 

ograniczenia w przemieszczaniu się, wymogi tzw. dystansu społecznego, zamknięcie szkół), co z kolei przyczyniło się do częściowego 

ograniczenia ilości połączeń realizowanych przez przewoźników prywatnych – w szczególności na liniach w kierunku Limanowej. Opisane 

zjawisko było szczególnie nasilone w przerwie wakacyjnej, w czasie której problemy z utrzymaniem połączeń, z okresu największych obostrzeń 

oraz typowy dla wakacji brak udziału młodzieży szkolnej w ruchu pasażerskim, przełożyły się zawieszenie przewozów pasażerskich na linii 

łączącej miejscowości: Łukowica – Jastrzębie – Młyńczyska i Limanowa w czerwcu i lipcu, co z kolei wywołało efekt izolacji komunikacyjnej 

mieszkańców nie posiadających własnego transportu. Po rozpoznaniu skali problemu i przeprowadzeniu kilku rozmów z przewoźnikiem 

posiadającym koncesję na prowadzenie przewozów na tej linii, udało się przywrócić większość kursów w okresie sierpnia 2020 r. oraz nawiązać 

współpracę w powiatem limanowskim w zakresie podjęcia działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze całego powiatu. 
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2. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2016-2023 oraz programów i planów 

przyjętych przez Radę Gminy Łukowica w ramach wykonania Strategii w roku 2020: 
 

 

2.1. Wykaz projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, realizowanych oraz zrealizowanych 

w roku 2020. 
 

Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

1. 

Obniżenie poziomu niskiej emisji 
CO2w Gminie Łukowica 

(wymiana kotłów c.o.) 

 

Stan realizacji - 2020 

Podpisana Umowa dotacji z UMWM – 
zrealizowany – wymieniono 150 
kotłów – projekt po kontroli UM – 
Zatwierdzone rozliczenie końcowe. 

RPO 2014-2020 1 398 585,00 1 370 386,26 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Łukowica 

Cel Szczegółowy 1 Ograniczenie emisji 
CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii 
w budynkach…  

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Łukowica – oferta turystyczna Beskidu 
Wyspowego 

CEL OPERACYJNY 2.2.  

Ochrona środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami 

DZIAŁANIE 2.2.2. 

Ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

2. 

Segregacja odpadów w Gminie 
Łukowica 

 

Stan realizacji – 2019/2020 

Podpisana Umowa dotacji-projekt 
w trakcie realizacji 

GOZ - NFOŚ 40 000,00 

20 000,00 

dotacja 

 

20 000,00 

pożyczka 

 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica – funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny,  

CEL OPERACYJNY 1.2.  

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.2.  

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych 

 

3. 

Kompleksowa rewitalizacja 
w Łukowicy na rzecz rozwoju 
aktywności społecznej 
i przedsiębiorczości mieszkańców - 
Etap I 

 

Stan realizacji - 2020 

/Umowa – Podpisana umowa dotacji z 
UMWM – projekt zrealizowany – 
zakończony -  projekt po kontroli UM – 
Zatwierdzone rozliczenie końcowe. 

RPO 2014-2020 2 739 076,32 1 657 092,56 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 
Łukowica na lata  

2016–2023 

 

Cel główny zwiększenie aktywności 
społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz poprawa warunków życia na 
podobszarach rewitalizacji,  

Cele szczegółowe: 

- Aktywizacja mieszkańców i 
wspieranie społecznych inicjatyw 
lokalnych, 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

- Włączanie społeczne osób 
wykluczonych lub zagrożonych 
marginalizacją, 

- Kształtowanie estetycznej i 
funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 

- Zapewnianie dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych, 

- Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystywanie zasobów lokalnych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica – funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2.  

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej, 

DZIAŁANIE 1.2.1.  

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej, 

DZIAŁANIE 1.2.3.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
gminy. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

4. 

Stworzenie Centrum Aktywności 
Lokalnej wraz z kompleksem 
sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej 
- Etap I 

 

Stan realizacji - 2020 

Projekt w trakcie realizacji. 

RPO 2014-2020 1 133 575,79 766 724,61 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 
Łukowica na lata 2016–2023  

 

Cel główny: zwiększenie aktywności 
społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz poprawa warunków życia na 
podobszarach rewitalizacji, 

Cele szczegółowe: 

- Aktywizacja mieszkańców i 
wspieranie społecznych inicjatyw 
lokalnych, 

- Włączanie społeczne osób 
wykluczonych lub zagrożonych 
marginalizacją, 

- Kształtowanie estetycznej i 
funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 

- Zapewnianie dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych, 

- Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystywanie zasobów lokalnych, 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica – funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej, 

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej, 

DZIAŁANIE 1.2.3. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
gminy. 

 

5. 

 

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej 
do działalności Centrum Aktywności 
Lokalnej wraz z ukształtowaniem 
funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni 
publicznej służącej integracji 
i aktywności społecznej mieszkańców 
w Młyńczyskach - Etap I 

 

Stan realizacji - 2020 

Końcowy etap projektu zakończony w 
2020 roku – w trakcie rozliczania 

RPO 2014-2020 1 355 942,62 735 813,91 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 
Łukowica na lata 2016–2023  

 

Cel główny: zwiększenie aktywności 
społecznej i gospodarczej mieszkańców 
oraz poprawa warunków życia na 
podobszarach rewitalizacji, 

 

Cele szczegółowe: 

- Aktywizacja mieszkańców 
i wspieranie społecznych inicjatyw 
lokalnych, 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

- Włączanie społeczne osób 
wykluczonych lub zagrożonych 
marginalizacją, 

- Kształtowanie estetycznej 
i funkcjonalnej przestrzeni 
publicznej, 

- Zapewnianie dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych, 

- Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystywanie zasobów 
lokalnych. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1.  

Łukowica – funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2.  

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej, 

DZIAŁANIE 1.2.1.  

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej, 

DZIAŁANIE 1.2.3.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
gminy 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

6. 

 

Utworzenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 
kompleksowe usuwanie odpadów 
azbestowych na terenie Gminy 
Łukowica 

 

Stan realizacji – 2020 

 

Projekt w trakcie realizacji 

RPO 2014-2020 360 316,48  269 955,92 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica – funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej, 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 

7. 

 

Innowacyjna technologia pozyskania 
energii odnawialnej w Gminie 
Łukowica 

 

Stan realizacji – 2020 

 

Projekt w trakcie realizacji 

 

GOZ- NFOŚ 1 516 970,00 

758 485,00 

dotacja 

 

758 485,00 

pożyczka 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Łukowica – oferta turystyczna Beskidu 
Wyspowego,  

CEL OPERACYJNY 2.2.  

Ochrona środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami, DZIAŁANIE 
2.2.2.  

Ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

8. 

„Prometeusz” Placówka wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 
w Gminie Łukowica 

 

Stan realizacji 

/w realizacji od 01.06.2019 do 
31.05.2022/ 

 

RPO WM 2014 - 
2020 

3 813 538,00 3 508 198,00 

 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 

9. 

Rozwój infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej na terenie Gminy 
Łukowica 

 

Stan realizacji – 2020 

/W trakcie realizacji/ 

PROW 2014-2020 190 854,92 zł 121 313,00 zł 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Łukowica – oferta turystyczna Beskidu 
Wyspowego 

CEL OPERACYJNY 2.1. 

Rozwój przemysłu turystycznego i 
przetwórstwa produktów lokalnych 

DZIAŁANIE 2.1.2. 

Rozwój bazy turystycznej 
i okołoturystycznej 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

10. 

 

Zdalna szkoła 

 

Stan realizacji - 2020 

/Zrealizowano/ 

Program 
Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 
2014-2020 

70 000 zł 70 000 zł 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i  przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 

11. 

Zdalna szkoła + 

 

Stan realizacji – 2020 

/W trakcie rozliczania/ 

Program 
Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 
2014-2020 

112 500 zł 112 500 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 



RAPORT O STANIE GMINY ŁUKOWICA - 2020 

Informacja o realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy 

przez Wójta Gminy Łukowica w roku 2020 

 

27 
Urząd Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334, powiat limanowski, województwo małopolskie 

tel./fax: + 48 18 330 15 21, e-mail: gmina@lukowica.pl 

Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

12. 

 

Budowa zbiornika na deszczówkę wraz 
z przyłączem kanalizacji deszczowej 
i instalacją odzysku wody deszczowej 

 

Stan realizacji – 2020  

/Zrealizowano/ 

 

UMWM 

Małopolska 
deszczówka 

49 594,18 zł 24 797,08 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 

 

13. 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 340511 
K odcinek I w km 0+000 - 0+550, 
odcinek II w km 0+550 - 0+772, w 
miejscowości Świdnik, Gmina 
Łukowica 

 

Stan realizacji – 2020  

/Zrealizowano/ 

 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

1 208 627,99 zł 706 809,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

14. 

Remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w m. Przyszowa i Młyńczyska 

 

Stan realizacji – 2020  

/Zrealizowano/ 

UMWM 170 162,76 zł 73 789,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 

 

15. 

Roboty remontowo-budowlane 
w remizie OSP w Jastrzębiu 

 

Stan realizacji – 2020  

/Zrealizowano/ 

UMWM  

Remizy 2020 
35 000,00 zł 17 465,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

16. 

„Odkrywam Małopolskę” w ramach 
programu wsparcia turystyki szkolnej 

 

Stan realizacji – 2020  

/Ze względu na występującą sytuację 
epidemiologiczną odstąpiono od 
realizacji niniejszego zadania/ 

UMWM 51 857,14 zł 36 300,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Łukowica – oferta turystyczna Beskidu 
Wyspowego 

CEL OPERACYJNY 2.1. 

Rozwój przemysłu turystycznego i 
przetwórstwa produktów lokalnych 

DZIAŁANIE 2.1.2. 

Rozwój bazy turystycznej i 
okołoturystycznej 

17. 

„Przebudowa części pomieszczeń 
budynku byłego gimnazjum na 
potrzeby Gminnego Żłobka w 
Łukowicy” w ramach programu 
Maluch + 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany/ 

 

Okres realizacji zadania 01.01.2021 do 
31.12.2021 

Program MALUCH+ 644 847,55 zł 495 000,00 zł 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.1. 

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności 
mieszkańców, 

DZIAŁANIE 1.1.1. 

Pobudzanie przedsiębiorczości 
mieszkańców 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

18. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 340533 
K Roztoka - Przyszowa - Siekierczyna 
w m. Przyszowa w km od 0+303,63 do 
0+484,24  Gmina Łukowica” 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany/ 

 

Okres realizacji zadania 01.04.2021 do 
31.10.2021 

 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

393 981,28 275 786,00 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń i 
przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 

19. 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
z Łukowicy w kierunku Roztoki 

 

Stan realizacji – 2020 

/Zrealizowano/ 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

231 240,39 zł 231 240,39 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej,  

DZIAŁANIE 1.2.1. 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

20. 

Kontynuacja prac związanych 
z rozbudową remizy OSP w Łukowicy 

 

Stan realizacji – 2020 

/Trwa aktualizacja dokumentacji 
projektowej w celu dostosowania 
obiektu do ogrzewania gazem ze 
względu na planowaną gazyfikację 
Łukowicy/ 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

500 000,00 zł 500 000,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 

21. 

Budowa zbiornika wody w Łukowicy 
wraz z stacją uzdatniania wody 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany/ 

 

Okres realizacji zadania 2021 

 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

482 974,30 zł 482 974,30 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

22. 

Budowa wodociągu w Młyńczyskach 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany/ 

 

Okres realizacji zadania 2021 

 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

 

23. 

Budowę wodociągu w Przyszowej 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany/ 

 

Okres realizacji zadania 2022 

 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

2 000 000,00 zł  1 500 000,00 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 
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Lp. Tytuł projektu/Stan realizacji Nazwa programu 
Kwota całkowita 

[zł] 
Kwota dotacji 

[zł] 
Odniesienie do dokumentów 

strategicznych 

24. 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Łukowica: 

- Sz. Podst. w Świdniku, 

- Sz. Podst. w Jadamwoli, 

- Sz. Podst. nr 1 w Przyszowej, 

- Sz. Podst. nr 2 w Przyszowej, 

 

Stan realizacji – 2020 

/Złożono wniosek o dofinansowanie, 
który został pozytywnie 
zweryfikowany pod względem 
formalnym oraz merytorycznym I i II 
stopnia/ 

 

Okres realizacji zadania 2021/2022 

 

NFOŚiGW 

EOG 
3 585 528,11 zł 2 509 869,67 

Strategia Rozwoju Gminy Łukowica 
2016-2023 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Łukowica-funkcjonalna przestrzeń 
i przedsiębiorczy kapitał społeczny, 

CEL OPERACYJNY 1.2. 

Poprawa warunków życia społeczności 
lokalnej. 

DZIAŁANIE 1.2.2. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 
publicznych. 
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2.2. Realizacja pozostałych strategii i programów przyjętych przez Radę Gminy Łukowica w roku 2020. 

 

2.2.1. Monitoring realizacji założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Łukowica 

Nr XXVIII/186/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

Oto opis zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy w 2020 roku w powiązaniu z celami Strategii. 

 

I CEL STRATEGICZNY - Zintegrowana polityka społeczna: 

 

Jednym z kluczowych zadań polityki społecznej w Gminie Łukowica jest dalsza integracja współpracy wszystkich instytucji działających, w tym 

obszarze. 

 

I Cel szczegółowy - Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne: 

 

Kierunki działań: 

1) Prowadzenie systematycznego monitoringu problemów społecznych oraz analizy istniejących zasobów. 

2) Prowadzenie analiz dotyczących efektywności, skuteczności oraz trafności udzielanej pomocy. 

3) Kontynuowanie działań w zakresie ustawicznego kształcenia kadr. 

 

Wskaźniki monitorujące za 2020 rok: 

Liczba mieszkańców – 10 222, w tym kobiet – 5 113, mężczyzn – 5 109, 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 2 594, 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – 6 066, 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 1 562, 
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Liczba szkoleń, w których brali udział pracownicy instytucji - pracownicy biorą udział w szkoleniach w zależności od potrzeb. 

Liczba realizowanych w zakresie polityki społecznej programów w gminie – 3: 

- program „Posiłek w szkole i w domu” 

- program „Dobry Start” 

- program „Senior+” 

 

II Cel szczegółowy - Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego: 

 

Kierunki działań: 

1) Realizacja Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

2) Podejmowanie działań mających na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców i włączanie ich w rozwiązywanie lokalnych 

problemów. 

3) Promowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu wśród mieszkańców. 

 

Wskaźniki monitorujące (roczne): 

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje samorząd: GOPS współpracuje z lokalną Fundacją „Równi Wobec Życia”, głównie 

kwalifikuje osoby i potwierdza skierowania dla osób, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

Czy uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi? – tak. 

Liczba działań podjętych wspólnie z organizacjami pozarządowymi – jak wyżej. 

 

II CEL STRATEGICZNY - Skuteczny system opieki nad rodziną: 

 

Kluczowym zadaniem polityki społecznej w Gminie Łukowica jest rozwijanie skutecznego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.  
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I Cel szczegółowy - Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem; 

 

Kierunki działań: 

1) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

2) Rozwój poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i rodzinnego. 

3) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie oferty sportowej i kulturalnej. 

4) Systematyczna współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z placówkami oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci 

i młodzieży uczęszczającej do szkół. 

5) Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. 

 

Wskaźniki monitorujące (roczne): 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 5. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa – 58. 

 

Świadczenia rodzinne: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych 

doświadczeń 

Wykorzystana dotacja 

[zł] 

1. Zasiłki rodzinne pobierane na: 14 921 1 294 1 699 397,88 

1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 3524 326 324 457,73 

1.2 
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 

18 roku życia 
10 217 867 1 222 707,51 

1.3 
dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 

24 roku życia 
1 180 101 152 232,64 
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Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych 

doświadczeń 

Wykorzystana dotacja 

[zł] 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 9 573 1 688 921 792,21 

2.1 urodzenia dziecka 58 49 42 401,36 

2.2 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
323 27 126 408,55 

2.3 samotnego wychowania dziecka 368 30 70 235,50 

2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 585 45 59 802,68 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 1 585 940 84 133,53 

2.6 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
2 789 269 185 813,45 

2.7 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 865 328 352 997,14 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 87 87 87 000,00 

4. świadczenie rodzicielskie 286 19 266 768,00 

5. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 383 31 170 199,00 

 

Świadczenia wychowawcze 500+: 

W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.  

Świadczenie wychowawcze na dzieci obecnie nie są uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzinę. 

W 2020 roku wypłacono 29 836  świadczeń na kwotę 14 912 979,98 zł. 
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Ze świadczenia wychowawczego w 2020 roku korzystało 1 260 rodzin. 

W 2020 roku wydano w ramach świadczenia wychowawczego - 1 462 decyzji. 

 

Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz posiłek dla dorosłych (art. 17 ust.1 pkt 14 i pkt 3): 

Świadczeniem tym w roku 2020 objętych zostało 675 osób z 228 rodzin na łączną kwotę 327 231,00 zł z czego 67 231,00 zł pochodziło 

ze środków własnych gminy, a 260 000,00 zł ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej.  

W tym okresie uczniom zostało wydanych 17 708 posiłków.  

W związku ze stanem epidemii i zdalnym nauczaniem, uczniom w okresie braku zajęć stacjonarnych w szkołach oraz osobom dorosłym i dzieciom 

do lat 7 w zakresie wymagającym pomocy w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy w formie 

zasiłku celowego na zakup żywności dla 203 rodzin, łącznie 1 109 świadczeń na kwotę 238 720,00 zł, z czego 52 323,00 zł pochodziło ze środków 

własnych gminy, a 186 397,00 zł ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej. 

We wszystkich szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w formie gorącego posiłku, w jednej w formie obiadu dwudaniowego, 

a w pozostałych jedno danie.  

 

Zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny: 

W roku 2020 GOPS w Łukowicy zrealizował również zadanie w postaci prowadzenia postępowania w zakresie przyznawania Karty Dużej 

Rodziny. Zadanie realizowane było przez tutejszy Ośrodek na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W roku 2020 rozpatrzano 30 wniosków o dodanie nowej rodziny, 29 wniosków o dodanie nowej rodziny – wnioski tylko dla rodziców, 

1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty, 5 wniosków o przyznanie karty dla nowej osoby w rodzinie, 

19 wniosków o przedłużenie terminu ważności oraz 4 wnioski  o dodatkową formę karty. 

Na dzień 31.12.2020 roku liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w Gminie Łukowica  wynosi 639, w tym: 

- z trójką dzieci: 449 

- z czwórką dzieci : 132 

- z piątką dzieci: 42 

- z szóstkę dzieci: 11 

- z siódemką lub więcej dzieci: 5 

Łącznie daje to 2 886 osób posiadających KDR w Gminie Łukowica. 
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Zadania wynikające z realizacji rządowego programu „DOBRY START”: 

W 2020 roku realizowany był rządowy program „DOBRY START” w ramach którego uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

zostało wypłacone jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł. 

W 2020 roku wypłacono 1 651 świadczeń na kwotę 495 300,00 zł 

W 2020 roku w ramach świadczenia rozstrzygnięto 961 spraw, 

 

Pomoc dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 

W 2020 roku Ośrodek zatrudniał asystenta rodziny, nie utworzono na terenie gminy placówki wsparcia dziennego oraz nie została utworzona 

żadna rodzina wspierająca na terenie gminy. 

Wsparciem asystenta objętych było 25 dzieci w 13 rodzinach. 

Koszty związane z asystentem rodziny (wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, szkolenia, delegacje) w 2020 roku wyniosły 

65 329,00 zł, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano 63 629,60 zł, a z dotacji Wojewody 1 700,00 zł. 

Rodziny przeżywające trudności mają dostęp do specjalistycznego poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego w ramach działalności 

GOPS, Urzędu Gminy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej . 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat. Do zadań własnych gminy należy jednak współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. 

W 2020 roku Ośrodek  współfinansował koszt pobytu w pieczy zastępczej dla 2 dzieci. Koszt za cały rok wyniósł 6 763,74zł. 

 

II Cel szczegółowy - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

 

Kierunki działań: 

1) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łukowica 

2) Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 
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Wskaźniki realizacji działań (roczne): 

Liczba założonych Niebieskich Kart - 10 

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, 

udzielanie porad przez pracowników socjalnych oraz poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników GOPS i członków Zespołu 

uczestniczących w 2020 roku dzięki uczestnictwu w szkoleniach. 

 

Zespół Interdyscyplinarny: 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica. 

Zespół składa się z przedstawicieli: 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Policji 

 Ochrony zdrowia 

 Kurateli sądu 

 Oświaty 

Członkowie Zespołu współpracują na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku 

lokalnym, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji, opracowywanie i realizowanie planu pomocy oraz 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.  

Ośrodek jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu, jego pracami kieruje Przewodniczący w osobie specjalisty pracy 

socjalnej Barbary Tobiasz. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. W ramach zespołu działają także grupy robocze. 

 

W 2020 roku Zespół pełnym składzie spotkał się 4 razy, natomiast grupy robocze pracowały w zależności od potrzeb. 

Założono w 2020 r. 10 nowych Niebieskich Kart, zakończono procedurę w 26 przypadkach, łącznie z kartami założonymi w latach poprzednich. 

W 2020 roku odbyło się jedno szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników tut. Ośrodka z zakresu realizacji ustawy. 
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IV CEL STRATEGICZNY - Integracja społeczna i zawodowa: 

 

Istotnym zadaniem jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobudzanie i wspieranie aktywności 

osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, a także zapewnianie tym grupom dostępu do aktywnego uczestnictwa społecznego 

i kulturalnego w życiu społeczeństwa. 

 

I Cel szczegółowy - Integracja zawodowa osób bezrobotnych, łagodzenie skutków bezrobocia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu: 

 

Kierunki działań: 

1) Monitorowanie sytuacji osób bezrobotnych i ich rodzin. 

2) Rozwój form wsparcia sprzyjających tworzeniu osobistego potencjału zatrudnienia osób bezrobotnych w trudnej sytuacji socjalno-bytowej 

i ich rodzin. 

3) Upowszechnianie informacji na temat form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

4) Podejmowanie działań pobudzających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców. 

5) Tworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych miejsc pracy. 

6) Rozwój form wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Wskaźniki monitorujące za 2020 rok: 

Liczba bezrobotnych - 401, w tym liczba bezrobotnych kobiet - 258 

Liczba bezrobotnych długoterminowych - 196 

Liczba bezrobotnych poniżej 30 roku życia - 154 

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych - 9  
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Praca socjalna: 

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia, lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, 

2) ze społecznością lokalna w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb 

członków społeczności. 

 

W 2020 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności na: 

- pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych (pomoc w sporządzaniu pozwów, szczegółowe informacje dot. etapów postępowania, 

adresów instytucji), 

- pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno-bytowej, informowanie o możliwościach uzyskania ulg, zwolnień 

z opłat), 

- monitorowanie wydatków mieszkaniowych, 

- pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w subsydiowanych formach zatrudnienia, 

- praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki  i pomocy osobom starszym (działania interwencyjne w odniesieniu do poprawności 

sprawowania opieki nad osobami starszymi, kontakt i wspólne interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzanie sytuacji w miejscu 

zamieszania osób starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki nad osobami starszymi), 

- pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnianie stosownych wniosków, pomoc w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych 

załączników, kontakt z instytucjami), 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodziny, kontakty z policją, wspólne interwencje), 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu podań, pomoc w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne 

z różnymi instytucjami w celu pomocy załatwienia spraw klienta), 

- pomoc w uzyskaniu wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, 

- pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych, 
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- edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem i monitorowaniem wydatków, oszczędnym gospodarowaniem 

mediami, 

- edukacja w zakresie higieny i porządku, 

- edukacja w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do podjęcia pracy, udziału w szkoleniach, nabyciu umiejętności  poszukiwania pracy, 

- pomoc w docieraniu do pracodawców, 

- wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny, 

- prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, 

- współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

- pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 

- praca nad zmiana postaw klientów,  ich podejścia do otaczającej rzeczywistości. 

W 2020 roku pracą socjalną było objętych 1 182 osoby pochodzących z 363 rodzin. 

 

Pomoc finansowa dla osób bezrobotnych. 

Formy pomocy 
Liczba osób którym przyznano 

świadczenia na podstawie decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

[zł] 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

Zasiłki okresowe przyznane z powodu: 

bezrobocia 
84 645 351 884,00 84 227 

 

II Cel szczegółowy - Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych 

 

Kierunki działań: 

1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw poprzez akcje informacyjne. 

2. Zwiększenie dostępu usług opiekuńczych i wspierających osobom starszym w miejscu zamieszkania. 

3. Wspieranie rodzin opiekujących się starszym, niesamodzielnym członkiem rodziny. 
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4. Zintegrowanie działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów osób 

niepełnosprawnych oraz starszych. 

 

Wskaźniki monitorujące za 2020 rok: 

Liczba inicjatyw skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych – świadczenia dla osób niepełnosprawnych, bądź opiekujących się tymi 

osobami 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych do 

świadczeń 

Wykorzystana dotacja 

[zł] 

1. Świadczenia opiekuńcze 3 765 333 2 084 274,72 

1.1 zasiłek pielęgnacyjny 2 601 217 559 806,72 

1.2 specjalny zasiłek opiekuńczy 488 59 300 827,00 

1.3 świadczenie pielęgnacyjne 676 57 1 223 641,00 

2. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 
439 43 184 992,00 

3. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby otrzymujące  specjalny zasiłek opiekuńczy 
449 49 62 508,00 

4. Zasiłek dla opiekuna 175 17 108 175,00 

5. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów 
128 13 21 607,00 
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Świadczenia z pomocy społecznej: 

 

Zasiłek stały - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 19) 

 

W 2020 r. pomocą w tej formie zostało objętych  44 osoby na kwotę 267 874,80 zł, w tym: 

- osoby samotnie gospodarujące – 36 osób (411 świadczeń) na kwotę – 242 626,00 zł, 

- osoby pozostające w rodzinie – 8 osób (88 świadczeń) na kwotę – 25 248,80 zł. 

 

Usługi opiekuńcze: 

Z tej formy pomocy w 2020 roku korzystało 12 osób samotnych.  

Koszt usług za 2020r. wyniósł 281 698,00 zł. Kwotę tę stanowiły środki własne gminy. 

 

Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt 16) 

W 2020 roku Ośrodek wydał 1 decyzje kierującą do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W 2020 roku Ośrodek dopłacał ze środków 

własnych gminy do pobytu 13 osób DPS na przestrzeni całego roku. 

 

Łączna kwota odpłatności za DPS wyniosła 388 406,66 zł. 

 

Ośrodek wsparcia – Klub Senior+ 

 

Funkcjonowanie Klubu Senior +, który powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 

 

Klub Senior + został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych 

w Gminie Łukowica. Klub dysponuje 30 miejscami. Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w Remizie OSP w Roztoce, który zajmuje łączną 

powierzchnię 222,76 m2. 
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Zajęcia odbywały się często kilku grupach jednocześnie. Realizację zadań umożliwiły dwie osobne sale oraz w pełni wyposażona kuchnia, 

a także zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb seniorów. Dzięki temu, że obiekt posiada dwa osobne wejścia zarówno osoby sprawne ruchowo 

jak i te mające kłopoty z poruszaniem się bez problemu mogły aktywnie korzystać z zajęć. 

Spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu we wtorek, środę oraz czwartek.  Program Senior +  który gmina Łukowica uruchomiła w styczniu 

2020 r. z powodzeniem rozwijał się pomimo przeszkód jakie spowodowała pandemia związana z SARS-COV2. Zostało wykonane wiele działań, 

i gdyby nie sezonowe przestoje w działaniu klubu związane z panującą epidemią mające na celu ochronę życia i zdrowia seniorów, zostało by ich 

wykonanych znacznie więcej.  

Prowadzone zajęcia były urozmaicone i współtworzone w oparciu o potrzeby seniorów. Charakter oraz tematyka zajęć wynikały z konsultacji 

przeprowadzonych z seniorami oraz ich aktualnych  potrzeb i zainteresowań. Długofalowe planowanie zajęć utrudniła epidemia związana z SARS-

COV2 toteż zajęcia były modyfikowane i dostosowywane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

W roku 2020 wydatkowano środki na: 

- zatrudnienie 1 pracownika - opiekuna seniorów – 1/2 etatu, 

- zatrudnienie trenerów do prowadzenie warsztatów, 

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych niezbędnych do prowadzenia warsztatów oraz bieżącej działalności 

- bieżące utrzymanie Klubu Senior + 

Kwota środków wydatkowanych na realizację projektu Senior + w roku 2020 wyniosła: 

- środki własne 45 953,04 zł, 

- dotacja  23 191,34 zł. 
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2.2.2 Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży realizowane w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2020 roku. 

 

W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2020”, 

przyjętego Uchwałą Nr XI/99/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 lutego 2020 r. oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Łukowica 2020 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XII/109/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 czerwca 2020 roku, w roku 2020 zrealizowano 

następujące programy profilaktyczne: 

 

l.p. Nazwa Programu profilaktycznego Jednostka realizująca Kwota [zł] 

1.  „Aktywny ruch podstawą zdrowia” Gminny Ośrodek Kultury 1 742,00 

2.  „Narkotyków unikaj, z miejsc w których palą znikaj” Szkoła Podstawowa w Roztoce 1 199,99 

3.  „Kompetencje pływackie sposobem na spędzenie wolnego czasu” Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu 60,00 

4.  „Fantastyczne możliwości” Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach 1 480,96 

5.  „Bliżej siebie” Szkoła Podstawowa Nr 2 Przyszowej 2 360,00 

6.  „Używki? – NIE!!! – Masz Alternatywę…!” Szkoła Podstawowa w Łukowicy 4 767,99 

7.  „Jesteśmy reżyserami wolnego czasu” Szkoła Podstawowa w Świdniku 5 366,50 

Łącznie: 16 977,44 
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2.2.3 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łukowica w roku 2020 r. 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050, ze zm.) oraz realizując 

zapisy Uchwały Nr XIII/109/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łukowica na 2020 rok” Wójt Gminy Łukowica w oparciu o informacje Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przedstawia raport z realizacji powyższego programu. 

Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje 

się poważnym problemem społecznym oraz aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych 

często występuje wraz z innymi problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność.  

Używanie narkotyków wiąże się z ryzykiem dla zdrowia publicznego (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby, weneryczne). 

Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny 

i szkoły. Jest niepokojącym przejawem trudności dojrzewania psychospołecznego, a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi. 

Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, szkolnych, prawnych, a także zdrowotnych. Narkomania jest przyczyną 

tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa. 

Podstawę formalno-prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050 ze zm.), Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.  

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku było ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym 

problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane były na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu 

informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:  

- promocji zdrowego stylu życia, 

- wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków 

narkotycznych, 

- podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych. 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej 

i zdrowotnej, a w szczególności: 
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1) Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.  

2) Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

3) Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez narkomanię. 

4) Nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii.  

5) Zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić 

do narkomanii.  

6) Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.  

 

W 2020 roku realizowane były następujące działania związane z profilaktyką narkotykową na terenie Gminy Łukowica: 

 

1. We wszystkich placówkach oświatowych Gminy, tj. 9 szkołach podstawowych prowadzono działania wychowawcze, edukacyjne 

i informacyjne związane z tematyką narkotykową. obejmujące swym zakresem problem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i innych 

substancji psychoaktywnych. Programy realizowane na terenie szkół zmierzały do przeciwdziałania uzależnieniom, w tym narkomanii wśród 

dzieci i młodzieży. Zajęcia umożliwiły poznanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez możliwość uczestnictwa 

w różnorodnych formach aktywności, pomagały w radzeniu sobie z trudnościami i zagrożeniami oraz służyły ograniczaniu czynników ryzyka 

związanych z zażywaniem. W czasie trwania nauki zdalnej były także podejmowane działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Rozsyłano 

ulotki edukacyjne, filmy, plakaty  na temat szkodliwości używania tych substancji. 

2. We wszystkich placówkach realizowano programy profilaktyczne, które w swej treści i działaniach obejmowały tematykę związaną ze 

szkodliwością i negatywnymi skutkami zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji uzależniających w okresie zdalnego nauczania 

tematyka była realizowania na zajęciach przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.  

3. W szkołach podstawowych Gminy Łukowica na zajęciach z wychowawcą, przeprowadzano ankiety wśród uczniów mające na celu 

charakterystykę zagrożeń  substancjami psychoaktywnymi. 

4. Pedagodzy szkolni przeprowadzali z młodzieżą rozmowy profilaktyczno - wychowawcze, podczas których poruszana była tematyka związana 

z uzależnieniami, w tym od narkotyków. Udostępniali na stronach internetowych szkół informacje dla osób uzależnionych lub szukających 

pomocy dla bliskich. Pedagodzy prowadzili indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, ułatwiając rozwiązanie wielu problemów. 
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5. Wszystkie szkoły podstawowe Gminy Łukowica realizują od wielu lat Kampanię Społeczną „Postaw na Rodzinę”. Celem udziału w kampanii 

jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki 

uzależnień. Ze względu na sytuację pandemiczną i obostrzenia związane z COVID -19 większość działań była realizowana zdalnie w formie 

konkursów plastycznych, pokazów slajdów, pogadanek. Nie było możliwości zorganizowania festynów czy pikników rodzinnych w szkołach. 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy  we współpracy ze szkołami organizował zajęcia sportowe pozalekcyjne, jako element programów 

profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Natomiast w 7 szkołach podstawowych w ramach projektu 

Prometeusz działały placówki wsparcia dziennego dla dzieci. W zajęciach tych uczestniczyło do końca sierpnia 140 uczniów, a od września 

do grudnia 100 uczniów. 

 

W 2020 roku na terenie Gminy Łukowica została przeprowadzona Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na podstawie, której została 

opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łukowica na lata 2021- 2027. Wyniki stały się przesłanką do powzięcia 

konkretnych działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Łukowica na 2021 rok.  

Dzięki działaniom profilaktycznym na terenie Gminy Łukowica (informacja Policji) nie wystąpił problem związany z nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych, natomiast z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie raczej mają sporadyczny kontakt z w/w substancjami. 
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2.2.4 Wykonanie Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego w roku 2020. 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy: 

W dniu 07 lutego 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Łukowica w roku 2020 przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”, mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej 

dzieci  imłodzieży, dorosłych i starszych. Kwota dotacji: - 100 000,00 zł. 

 

Termin składania ofert w Urzędzie Gminy w Łukowicy przez podmioty uprawnione upłynął 2 marca 2020 roku o godzinie 10.00. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”: 

W odpowiedzi na konkurs: w zakresie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”, mający na celu promocję aktywności ruchowej, 

podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, dorosłych i starszych. W terminie ustalonym do składania ofert, tj. do dnia 02 marca 2020 r. 

do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty: 

1) Oferta Nr 1 wpłynęła w dniu 02.03.2020 r. o godz. 9.45 została złożona przez Klub Sportowy „Krokus” w Przyszowej, 34-604 Przyszowa 

484, Wpis – Ewidencja Starostwo Powiatowe w Limanowej pod pozycją Nr 12, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na terenie gminy Łukowica – szczególnie 

w miejscowościach Przyszowa, Przyszowa - Berdychów, Stronie” w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020r.  

2) Oferta Nr 2 wpłynęła w dniu 02.03.2020 r. o godz. 9.55 została złożona przez stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie: „Ludowy Klub 

Sportowy „URAN” w Łukowicy, 34-606 Łukowica 349, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn. 

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sport – na terenie Gminy Łukowica” w okresie od dnia 10 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020r. 

 

Komisja Konkursowa wniosła o dokonanie podziału środków publicznych na realizację zadania publicznego w roku 2020 w sposób następujący: 

1) Na realizację zadania z oferty Nr 1 –  50 000,00 zł 

2) Na realizację zadania z oferty Nr 2 –  50 000,00 zł 
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Zadania realizowane były w okresie od 10.03.2020 r. – 31.12. 2020 r., zgodnie z umową: 

 

1) Klub Sportowy „Krokus” w Przyszowej, 34-604 Przyszowa 484, Wpis – Ewidencja Starostwo Powiatowe w Limanowej pod pozycją 

Nr 12, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 

na terenie gminy Łukowica – szczególnie w miejscowościach Przyszowa, Przyszowa - Berdychów, Stronie, w okresie od dnia 10 marca 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Całkowity koszt realizacji zadań wynosił:    55 720,00 zł  

- koszty pokryte z dotacji        50 000,00 zł 

- koszty pokryte ze środków własnych       3 720,00 zł 

- koszty pokryte z wkładu osobowego       2 000,00 zł 

 

2) „Ludowy Klub Sportowy „URAN” w Łukowicy, 34-606 Łukowica 349, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej 

i sportu pn. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sport - na terenie Gminy Łukowica w okresie od dnia 10 marca 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

Całkowity koszt realizacji zadań wynosił:    58 400,00 zł  

- koszty pokryte z dotacji        50 000,00 zł 

- koszty pokryte ze środków własnych       3 000,00 zł 

- koszty pokryte z wkładu osobowego       5 400,00 zł 

 

W związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego COVID-19 oraz wprowadzonymi znacznymi obostrzeniami i ograniczeniami w całym kraju, 

w trakcie realizacji umów, wykonawcy złożyli wnioski o zmianę umowy w związku w brakiem możliwości realizacji niektórych zadań. Wójt 

gminy wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w kalkulacjach przewidywanych kosztów realizacji zadań publicznych. Umowy zostały zmienione 

w formie aneksów 

 

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu złożone zostały w terminie zgodnie z zawartą umową.  
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2.2.5 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska w Gminie Łukowica – rok 2020 

 

W roku 2020 Gmina Łukowica prowadziła działania zmierzające do poprawy, jakości powietrza, poprzez zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców oraz wymianę źródeł ogrzewania budynków z węglowego na ekologiczne. Działania te zostały zintensyfikowane po 

przyjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały wprowadzającej ograniczenia w stosowaniu urządzeń na paliwa stałe na obszarze 

województwa małopolskiego – Uchwała nr XXXII/45/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu Ochrony Powietrza dla 

Województwa Małopolskiego” zmienionej uchwałą nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. 

Realizując te zadania jednostka uczestniczyła w projekcie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Łukowica” – w ramach podziałania 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego programu na terenie gminy zlikwidowano 150 kotłów do centralnego ogrzewania, tzw. 

pozaklasowych. 

 

W 2020 r. w czterech placówkach oświatowych, przedstawiciel firmy odbierającej odpady komunalne na terenie gminy Łukowica 

przeprowadził szkolenia promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz przedstawił skutki palenia odpadów w paleniskach domowych. W związku 

z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanym epidemią COVID-19 zaplanowane zajęcia, które nie 

odbyły się stacjonarnie (sześć placówek), zostały przeprowadzone w formie elektronicznej Głównym celem spotkań było: promowanie 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promocja powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, 

uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwości wynikających ze spalania odpadów w paleniskach domowych, aktywizacja uczniów oraz 

zwrócenie uwagi na właściwe gospodarowanie odpadami. W ramach tych warsztatów opracowano i przekazano mieszkańcom informacje na temat 

selektywnego gromadzenia odpadów (około 2500 szt. ulotek).  

 

Gmina Łukowica, jako jedna z pięciu gmin w Polsce została zakwalifikowana do „Pilotażowego programu priorytetowego gospodarki 

o obiegu zamkniętym” (GOZ). Program wdrażany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem pilotażu jest wypracowanie przez uczestniczące gminy dobrych praktyk umożliwiających wprowadzenie 
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w przyszłości założeń gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie całego kraju. W ramach Programu Gmina Łukowica złożyła wnioski na 

dofinansowanie następujących zadań: 

Zadanie 1. „Innowacyjna technologia pozyskania energii odnawialnej w Gminie Łukowica”, obejmujące: 

- montaż paneli fotowoltaicznych, instalację pompy ciepła oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej 

w Łukowicy, 

- montaż paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej pobieranej przez agregat obsługujący lodowisko, 

- budowę przy placu zabaw w Łukowicy altany zadaszonej panelami słonecznymi wyposażonymi w złącza umożliwiające ładowanie 

telefonów komórkowych i tabletów;  

- instalację na terenie gminy 12 ławek parkowych z panelami słonecznymi wyposażonymi w złącza umożliwiające ładowanie telefonów 

komórkowych i tabletów; 

- montaż hybrydowych lamp ulicznych w ilości 60 szt., które zostaną rozmieszczone na terenie gminy Łukowica. 

Zadanie 2. „Segregacja odpadów w Gminie Łukowica”, polegające na: 

- montażu Miejskiego Punktu Elektroodpadów m.in. na takie odpady, jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, tonery, płyty CD itp. 

Zadanie 3. „Edukacja społeczności lokalnej w Gminie Łukowica” – zorganizowana zostanie kampania komunikacyjno-informacyjna angażująca 

mieszkańców Gminy.  

Dotychczas realizowane zostały zadania 1 i 2. Realizacja Zadnia nr 3 zostało przesunięte w czasie ze względu na występującą sytuację 

epidemiologiczną i jest planowane do realizacji do końca 2021 r. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN): 

Program przyjęty uchwałą Rady Gminy Łukowica Nr XX/121/17 z dnia 6 marca 2017 roku. PGN jest dokumentem o charakterze strategicznym, 

który określa cele strategiczne i szczegółowe osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki 

niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Do działań priorytetowych 

PGN dla Gminy Łukowica należy: 

1) ograniczenie zużycia energii o 4973,40 GJ/ rok (1381,50 MWh/rok) o 1,70%; 

2) redukcja emisji CO2 o 616,29 Mg/rok o 2,46%; 
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3) ograniczenie  emisji PM 10 o 2,82 Mg/rok o 5,41 %; 

4) ograniczenie  emisji PM 2,5o 2,52 Mg/rok o 5,16 %; 

5) ograniczenie  emisji B(a)P o 4,47 kg/rok o 11,64 %; 

6) zwiększenie wykorzystania energii OZE o 185,1 GJ/rok (50,42) MWh/rok) o 0,08%.  

Do osiągnięcia wskazanych działań priorytetowych niezbędna jest m.in. modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, 

instalacja OZE, wymiana źródła, co. i c.w.u., wymiana oświetlenia), modernizacja oświetlenia ulicznego, remont dróg, budowa ścieżek 

rowerowych, zakup pojazdów dla służb działających na terenie gminy, wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy, wymiana kotłów 

węglowych na kotły na biomasę, kotły olejowe, gazowe, montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła, 

termomodernizacja budynków, w tym mieszkalnych, instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana pojazdów na ekologiczne, planowanie 

działań w obszarze efektywności energetycznej, zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

edukacja i informacja o niskiej emisji, wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach podległych, planowanie 

przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Łukowica przyczyni się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej oraz do poprawy, jakości 

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. PGN zawiera również 

informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych jego wdrażania. W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat 

struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, wykorzystywanych zasobów ludzkich, budżetu i źródła finansowania 

inwestycji zawartych w dokumencie, a także planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu 

wniosków przez gminę o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014–2020. Gmina Łukowica opracowała ww. dokument m.in. w celu 

pozyskania środków na realizacje ograniczenia emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych.  

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁUKOWICA: 

Cele ww. programu są następujące: 

1) oczyszczenie obszaru gminy z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, 

2) wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do 

tego uwarunkowań, 
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3) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do 

spełnienia wymogów ochrony środowiska, 

4) stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

5) pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo - cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Głównym zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały 

m.in. ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, które zinwentaryzowano i umieszczono w tzw. „bazie azbestowej”. 

Ponadto w programie określono szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowo - cementowych, 

oraz propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu. W 2020 roku odebrano i unieszkodliwiono na 

koszt gminy 99,83 Mg wyrobów zawierających azbest, na co wydatkowano kwotę 29 326,06 zł brutto. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

Gmina Łukowica swoje działania z zakresu gospodarki odpadami dostosowuje do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Cele wskazane 

ww. planie są realizowane przy pomocy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, sporządzanego na podstawie ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j: Dz. U. 2021 r. poz. 888) oraz innych aktów prawa miejscowego. 

Cele w zakresie gospodarki odpadami, w tym cele szczegółowe oraz cele ogólne dla poszczególnych grup odpadów zostały określone na podstawie 

założeń zawartych w przepisach prawa polskiego i wspólnotowego oraz dokumentach planistycznych takich jak: 

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku, 

- Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,  

- Aktualizacja Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015,  

- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020,  

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 - 2022.  

W zakresie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, stosowane są następujące działania: 

- świadome wybory produktów o dobrej, jakości i trwałości,  

- przekazywanie przedmiotów używanych oraz innych, których posiadacz chciałby się pozbyć, zainteresowanym, w tym odpowiednim 

organizacjom w celu rozdysponowania wśród osób potrzebujących,  
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- edukacja w zakresie ponownego użycia przedmiotów w gospodarstwach domowych i w szczególności w zakresie docelowej zmiany ich 

pierwotnej funkcji lub przeznaczenia, np. słoików, butelek, toreb, 

- wdrażanie jednoznacznego oznakowania informującego o okresie przydatności do spożycia,  

- unikanie stosowania artykułów jednorazowych, np. golarek, długopisów, sztućców,  

- stosowanie zielonych zamówień publicznych uwzględniających na przykład wymogi w zakresie minimalnej długości okresu użytkowania 

zakupionych produktów, możliwości ich naprawy, wymogu dostarczenia produktów wielokrotnego użytku;  

- edukacja w zakresie zasad zapobiegania powstawania odpadów żywności,  

- wdrażanie systemów i dobrych praktyk z zakresu zarządzania środowiskowego w organizacjach,  

- promowanie produktów lokalnych. 

 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica zostały objęte nieruchomości zamieszkałe, domki letniskowe 

i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej . 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Gminy Łukowica realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa. Firma 

została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była 

na podstawie umowy z dnia 27 października 2019 zawartej na okres 12 miesięcy tj. do 31.12.2020 r. 

Reasumując Gmina Łukowica w roku 2020 prowadziła system gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wytycznymi ujętymi 

w aktualnym „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego”. Wdrożyła i realizowała przejęte obowiązki w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi. Priorytetowym zadaniem dla gminy na kolejne lata jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zachęcających 

mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku. W celu zwiększenia strumienia ilości surowców wtórnych należy również  stworzyć instrumenty motywujące 

i mobilizujące mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Celem nadrzędnym jest rozwijanie na terenie gminy systemu gospodarki odpadami 

opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku, recyklingu oraz innych metodach odzysku 

i unieszkodliwiania. 
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Akty prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami: 

 

W roku 2020 system gospodarowania odpadami komunalnym na terenie Gminy Łukowica funkcjonował w oparciu o następujące akty prawa 

miejscowego: 

1. Uchwała Nr X/86/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łukowica” ( Dz. U. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 556); 

2. Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za pobraną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 555); 

3. Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy 

Łukowica. 

4. Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łukowica. 

5. Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. 

6. Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Świdniku. 

 

2.2.6 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy Łukowica w roku 2020. 

 

Teren Gminy Łukowica jest w całości objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty Uchwałą 

Nr XXXIV/199/06 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łukowica. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 900, poz. 5464). 

 

W 2020 roku zostały wykonane opracowania oraz podjęto uchwały dotyczące planowania przestrzennego, w tym w szczególności: 
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1) Dokonano analizy zmian w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łukowica: 

a) Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze 

zm.) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, 

b) Wójt przekazuje radzie gminy wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 

aktualności studium i planów miejscowych. 

2) Podjęto Uchwałę Nr XV/146/20 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica. 

W uchwale tej Rada Gminy stwierdziła, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica 

przyjęte Uchwałą Nr XIV/94/200 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2000 r. jest nieaktualne i konieczne jest sporządzenie nowego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica. 

3) Wykonano „Opracowanie ekofizjograficzne” stanowiące podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska – zgodnie 

z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na potrzeby sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica, obejmujące w szczególności: 

- rozpoznanie i ocenę zasobów przyrodniczych; 

- identyfikację walorów krajobrazowych i kulturowych;  

- określenie dotychczasowych zmian i procesów zachodzących w środowisku;  

- analizę jakości i zagrożeń środowiska, w tym stanu gleb, powietrza atmosferycznego, wód podziemnych i powierzchniowych; 

- określenie zagrożeń mających wpływ na możliwości rozwoju gminy, w tym zagrożeń geologicznych oraz niebezpieczeństwa 

powodzi;  

- określenie predyspozycji przyrodniczych do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru, polegające w szczególności 

na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 

- ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form 

zagospodarowania obszaru.  

4) Opracowano ujednoliconą bazę obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, uruchomiono portal mapowy. 
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3. Wykonanie Uchwał Rady Gminy Łukowica oraz funkcjonowanie administracji gminnej w roku 

2020 w głównych obszarach działalności. 
 

3.1. Wykonanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020: 
 

Ważnym zadaniem, wynikającym z postanowień ustawowych a zarazem ogromnie trudnych, które realizuje samorząd stanowi oświata. 

Pogodzenie istniejących realiów z możliwościami kreuje określoną strategię i politykę oświatową w gminie. Reforma systemu oświaty, niż 

demograficzny, migracja ludności - w tym rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, wpływa negatywnie na kształt, poziom organizacyjny i sytuację 

kadrową oraz koszty funkcjonowania oświaty. 

Tworząc odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i finansowe do właściwego funkcjonowania szkół, Gmina współrealizuje 

i współuczestniczy w realizacji nadrzędnego celu edukacji, jakim jest wysoki poziom nauczania, stwarzający szanse dla uczniów w dalszym 

rozwoju ich osobowości. Każdego roku w szkołach zmniejsza się liczba uczących się uczniów. Spadek liczebności dzieci i młodzieży jest 

poważnym zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania jednostek oświatowych. 

Rok 2020 przyniósł kolejne wyzwania dla edukacji, gdyż w marcu doszło do zamknięcia szkół z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-

CoV- 2. Nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej, a praca szkół, organu prowadzącego i kadry pedagogicznej musiała się skupić na zapewnieniu 

optymalnych warunków do nauki dla dzieci pozostających w domu. Działania były skoncentrowane na doposażeniu szkół w sprzęt komputerowy 

do nauki zdalnej, w środki i sprzęt do dezynfekcji, maseczki ochronne oraz na wprowadzeniu innych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo 

zarówno pracownikom oświaty, jak i uczniom. Działaniom tym towarzyszyła również ciągła wymiana informacji pomiędzy organem prowadzącym 

i kierownictwem szkół, a organami nadzoru pedagogicznego i sanitarnego oraz pomiędzy kadrą pedagogiczną, a uczniami i ich rodzicami. W tych 

trudnych warunkach odbył się także egzamin ósmoklasisty. Uczniowie już nie wrócili do szkoły w czerwcu 2020 r. Rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego było również dużym wyzwaniem. Ze względu na decyzję SANEPID-u doszło do zawieszenia nauki stacjonarnej w 5 szkołach naszej 

Gminy do dnia 3 września. Wszystkie klasy kontynuowały naukę stacjonarną do 23 października 2020 r. Następnie klasy 4-8 przeszły na edukację 

zdalną, a od 9 listopada do końca roku wszystkie klasy szkoły podstawowej uczyły się w systemie zdalnym. Przedszkola oraz oddziały 

przedszkolne pracowały w systemie stacjonarnym. Zmieniony został również termin ferii zimowych. 
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3.1.1 Sieć szkół i przedszkoli. 

 

Zadania oświatowe gminy związane są w szczególności z tworzeniem i zabezpieczeniem działalności przedszkoli, szkół podstawowych, 

a także zabezpieczeniem dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz zamieszkałych w znacznym oddaleniu od siedziby szkoły. 

Odpowiedzialność samorządu za lokalną politykę oświatową wiąże się z ustaleniem sieci szkół podstawowych i ich obwodów, a także sieci 

prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/uchwała Rady Gminy z 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 

na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31sierpnia 2019r. oraz od 01.09.2019 - uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łukowica oraz określenia granic 

ich obwodów. 

 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica w 2020r. (do 31.08.2020 r.): 

 

L.p. Szkoła/Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Łukowicy 

+ oddział przedszkolny 
315 15 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku 

+ oddział przedszkolny 

116 8 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu 

+ oddział przedszkolny 

126 9 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Roztoce 

+ oddział przedszkolny 
80 7 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej 

+ oddziały przedszkolne 
120 8 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej 

+ oddział przedszkolny 
233 12 
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L.p. Szkoła/Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów 

7. 
Szkoła Podstawowa im.  Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach 

+ oddział przedszkolny 
152 9 

8. 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu 

+ oddział przedszkolny 
53 6 

9. 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli 

+ oddział przedszkolny 
65 6 

10. Przedszkole Samorządowe w Łukowicy 93 4 

Razem: 1 353 84 

 

3.1.2. Monitoring – podstawowe wskaźniki funkcjonowania oświaty w Gminie Łukowica w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Wychowanie przedszkolne, realizacja obowiązku szkolnego i realizacja obowiązku nauki w roku szkolnym 2019/2020, wyniki egzaminów 

gimnazjalnych: 

 

Przedszkola: 

1) Do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Łukowica uczęszczało 429 dzieci na ogólna liczbę uprawnionych do edukacji 

przedszkolnej 3-6 lat wynoszącą 597 dzieci, co stanowi 72 %, 

2) W roku 2020 w Gminie funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne z liczbą dzieci 151, 1 przedszkole publiczne -93 dzieci oraz 

10 oddziałów przedszkolnych z liczbą dzieci -185 

 

Szkoły: 

1) 100% uczniów szkół podstawowych w 2020 realizowało obowiązek szkolny, 

2) Szkoły podstawowe uzyskały odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty średni wynik: język polski- 58%,matematyka-49%,język 

angielski-46% 
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3) W roku szkolnym 2019/2020 - 133 uczniów ukończyło kl. VIII w szkołach podstawowych. Z informacji uzyskanych ze szkół średnich 

wynika, iż: 

- 103 uczniów kontynuuje naukę w szkołach kończących się egzaminem maturalnym ( technika, licea) – co stanowi 77%, 

- 30 uczniów wybrało szkoły branżowe – co stanowi 23%. 

 

3.1.3 Kadra pedagogiczna i obsługa szkół. 

 

W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zadaniem gminy jest, w szczególności takie ukształtowanie 

struktury kadrowej placówek, aby odpowiadała ona współczesnym wymogom edukacyjnym. 

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnienie nauczycieli wg obowiązującej sprawozdawczości SIO – stan na 30.09.2019 r. przedstawiało się 

następująco (liczba etatów objętych subwencją oświatową): 

-   3,68 nauczycieli stażystów, 

- 16,56 nauczycieli kontraktowych, 

- 12,35  nauczycieli mianowanych, 

- 94,84 nauczycieli dyplomowanych. 

Wyraźnie uwidoczniona jest przewaga nauczycieli dyplomowanych z wieloletnim stażem, świadczy to o dużym doświadczeniu i wysokich 

kompetencjach zatrudnionych na terenie gminy nauczycieli, ale i o wysokich kosztach płacowych (nauczyciele dyplomowani uzyskują najwyższe 

wynagrodzenie).  

Nauczyciele rozwijają kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji nauczycielskiej, studia podyplomowe, 

warsztaty, kursy (środki zapewnione w budżecie na podstawie art.70a Ustawy Karta Nauczyciela). 

Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami czyli administracji i obsługi szkół kształtowało się na poziomie – 50 etatów (pomoc 

nauczyciela, sprzątaczki, konserwatorzy, kucharki, sekretarze szkół, pracownicy Zespołu Obsługi Edukacji). 
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3.1.4 Działalność opiekuńczo - wychowawcza (dowożenie i dożywianie uczniów - stołówka gmina): 

 

1) Dowożenie uczniów do szkół: 

W roku szkolnym 2019/2020 dowożeniem objęci byli uczniowie niepełnosprawni, którzy mieli zwrot kosztów dowozu na podstawie zawartych 

umów /7 uczniów/. Dla trojga uczniów niepełnosprawnych Gmina zorganizowała dowóz do szkół w Nowym Sączu. Ponadto 9 uczniów miało 

zwrot kosztów dojazdu do szkół , po kosztach komunikacji publicznej ze względu na przekroczenie ustawowej odległości między domem a szkołą. 

 

2) Dożywianie uczniów: 

Ogółem objętych programem dożywiania było 244 uczniów w 9 szkołach podstawowych. Koszt dożywiania to kwota: 138 670 zł. 

Szkoły podstawowe uczestniczyły w ogólnopolskim programie ”Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. W ramach tej akcji dziecko 

otrzymywało kartonik 2% mleka o poj. 250 ml oraz porcję świeżych owoców. Również 140 dzieci uczestniczących w projekcie „Prometeusz 

„korzystało z dożywiania w 7 szkołach. 

 

3) Stołówka gminna: 

Za dożywianie uczniów w 6 szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Łukowicy była odpowiedzialna działająca od 

września 2019 r. stołówka gminna, która przygotowywała i dostarczała posiłki do poszczególnych placówek oświatowych. Do przedszkole 

dostarczała całodzienne wyżywienie, w tym 2-daniowy obiad, natomiast do szkół był dostarczany jednodaniowy gorący posiłek. Stołówka 

przygotowała również ofertę posiłków  na zewnątrz, z której korzystali mieszkańcy Gminy, pracownicy firm, zakładów pracy i inni. 

 

3.1.5 Świetlice szkolne: 

 

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych  w Gminie Łukowica. Świetlice szkolne obejmują opieką około 

200 uczniów, którzy pozostają na świetlicy ze względu na pracę zawodową rodziców -uczestniczą w zajęciach świetlicowych , sportowych, mają 

możliwość odrobienia zajęć lekcyjnych, korzystają z dostępu do Internetu. W roku 2020 trwała realizacja programu Prometeusz i dodatkowo 

140 uczniów korzystało z opieki świetlicowej w siedmiu placówkach wsparcia dziennego. 
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3.1.6 Zajęcia pozalekcyjne: 

 

We wszystkich placówkach oświatowych zaproponowano uczniom ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 

(plastyczne, sportowe, przedmiotowe, artystyczne) oraz zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja tych zajęć wynikała z ramowych 

planów nauczania (godziny do dyspozycji dyrektora).  

Zespół Obsługi Edukacji wraz ze szkołami oraz Fundacją Collegium Progressus rozpoczął realizację  wniosku konkursowego „Prometeusz”- 

mającego na celu zwiększenie oferty zajęć opiekuńczych ,pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-wychowawczych, doradczych, 

psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wsparcia kompetencji kluczowych i wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W siedmiu 

szkołach zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla 233 uczniów w 12 grupach  w ramach realizacji przez Małopolski Związek Sportowy programu 

- Szkolny Klub Sportowy. W 3 szkołach we wrześniu 2020r. rozpoczęła się realizacja projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych”, w którym 

uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Szkoły realizowały także szereg programów związanych z wymianą młodzieży, nauką języków obcych, poznawaniem ciekawych 

miejsc: SP w Świdniku - program Erasmus +, SP Nr 1 w Przyszowej - program Yangster +, „Młodzi reporterzy”, „Powerse” i „English Teaching”. 

 

3.1.7 Realizacja programów profilaktycznych: 

 

Szkoły aktywnie uczestniczyły w realizacji programów profilaktycznych MEN, a także opracowywały własne szkolne programy 

profilaktyczne, które były zgłaszane do gminy w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020. 

Ze względu na sytuację epidemiczną realizacja wielu działań została zawieszona. 

 

3.1.8 Stypendia szkolne i zasiłki, pomoc materialna o charakterze edukacyjnym oraz nagradzanie uzdolnionych uczniów: 

 

W roku szkolnym 2019/2020 - 470 uczniów objętych było pomocą materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 

i zasiłku szkolnego na łączną kwotę 770 796 zł. 

 

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych, w tym uczniowie objęci kształceniem specjalnym otrzymali darmowe podręczniki /kl. I, IV, VIII/ 

i materiały edukacyjne - ćwiczenia /kl. I - VIII/ zakupione z dotacji podręcznikowej na łączną kwotę 93 243 zł. 
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Zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych Gminy Łukowica za 

szczególne osiągnięcia edukacyjne zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 uczniom spełniającym kryteria zawarte 

w regulaminie nagrody Wójta i Rady Gminy. Przyznano 63 nagrody indywidualne i 1 grupową na łączną kwotę 14 750 zł. 

 

3.1.9 Baza lokalowa szkół: 

 

Baza lokalowa szkół jest dobra. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Drobne awarie są na bieżąco usuwane. Szkoły 

posiadają aktualne - wymagane prawem, przeglądy i konserwacje. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkie jednostki oświatowe zgodnie z wytycznymi MEN i GIS zostały wyposażone w sprzęt 

do dezynfekcji rąk/dyspensery/, płyny do dezynfekcji, maseczki, termometry i ozonatory. W okresie zamknięcia szkół i nauki zdalnej w wielu 

placówkach podjęto działania mające na celu poprawę estetyki sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek, klatek schodowych - wykonano prace 

remontowe, malarskie, dokonano częściowej wymiany drzwi, podłóg itp. Szkoły zostały doposażone przez Gminę Łukowica w sprzęt 

komputerowy /laptopy/ w ilości 70 sztuk z programu „Zdalna  szkoła”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. We wszystkich szkołach 

w marcu 2020 r. wprowadzono dziennik elektroniczny, który był doskonałym narzędziem komunikacji z rodzicami i uczniami w okresie zdalnego 

nauczania. 

 

3.1.10 Działania związane z poprawą stanu bazy lokalowej w roku 2020: 

 

- SP Łukowica – adaptacja pomieszczeń biurowych ZOE na pomieszczenia szkolne, uruchomienie pracowni chemicznej, zakup monitorów 

interaktywnych i laptopów , mebli do świetlicy szkolnej, parownicy, rozbudowa sieci teleinformatycznej, zakup kontenerów do segregacji 

śmieci, 

- SP Jastrzębie – wymiana pieca w kotłowni, remont punktu wydawania posiłku, remont kanalizacji wokół szkoły ,instalacja sieci 

komputerowej, 

- SP nr 1 w Przyszowej – wykonanie remontu w salach lekcyjnych i salach oddziału przedszkolnego, rozbudowa sieci internetowej, wymiana 

drzwi wewnętrznych, zakup monitora interaktywnego, 
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- SP Przyszowa Nr 2 – uruchomienie kotłowni gazowej, naprawa dachu i ściany bocznej po uszkodzeniu przez wichurę, malowanie 

pomieszczeń szkolnych, remont sali lekcyjnej /wymiana podłogi/, zakup sprzętu komputerowego /monitory interaktywne/, 

- SP Roztoka – remont oddziału przedszkolnego i klatki schodowej wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja punktu wydawania posiłku, 

doposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne/biologia, chemia ,geografia i fizyka/ ,naprawa dachu po 

uszkodzeniu przez wichurę, zakup monitorów interaktywnych i tabletów graficznych, 

- SP Młyńczyska – malowanie sal lekcyjnych, naprawa dachu po uszkodzeniu przez wichurę, remont elewacji zewnętrznej i placu zabaw, 

wymiana kilku grzejników w związku z awarią, 

- SP Świdnik – remont korytarza na piętrze – wymiana nawierzchni, malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, montaż 

szatni dla klas starszych, wymiana 5 skrzydeł drzwi wewnętrznych, doposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne /biologia, chemia, geografia i fizyka/, zakup monitorów interaktywnych , kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego i komputera, 

- SP Jadamwola – malowanie sal lekcyjnych, montaż rolet w salach lekcyjnych, wykonanie częściowego odwodnienia budynku szkoły 

i położenie kostki, doposażenie punktu wydawania posiłków, zakup pomocy dydaktycznych, 

- SP Stronie – montaż dodatkowych kamer monitoringu i sieci komputerowej , wymiana parapetów w 4 salach lekcyjnych, drobne remonty 

w łazienkach szkolnych, zakup stołu tenisowego oraz krzeseł, stolików, regałów bibliotecznych, mebli biurowych, monitora 

interaktywnego, a także montaż drzwi przesuwnych, 

- Przedszkole Samorządowe w Łukowicy – malowanie sal zajęć na piętrze, wykonanie wyciszenia 2 sal zajęć, wykonanie 2 łazienek dla 

dzieci i personelu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup parownicy i sprzętu komputerowego, urządzenia kopiującego oraz mebli, a także 

doposażenie pomieszczenia do wydawania posiłków. 

 

3.1.11 Wydatki na oświatę: 

 

Finansowanie zadań oświatowych jako własnych odbywa się z dochodów, których głównym źródłem jest część oświatowa subwencji ogólnej. 

Przyznawana subwencja nie wystarcza jednak na pokrycie wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem szkół. Świadczą o tym chociażby 

proporcje nakładów finansowych na tę sferę w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym. W ramach tzw. zadań 

„niesubwencjonowanych” są te związane z utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także z dowożeniem 

uczniów do szkół. Konieczność dopłacania do zadań oświatowych wynika w głównej mierze z wzrastających wydatków na wynagrodzenia 
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nauczycieli, stale rosnących kosztów utrzymania szkół, a także dodatkowych zajęć wynikających ze zwiększającymi się specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Z jednej strony – skala nieustannie proponowanych zmian w polskim systemie oświaty, uwarunkowania demograficzne i niedoszacowanie części 

oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminom z budżetu państwa, z drugiej zaś – oczekiwania lokalnej społeczności, w tym uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie podnoszenia poziomu świadczonych usług edukacyjnych oraz poprawy warunków ich realizacji mają znaczący 

wpływ na koszty zadań oświatowych. 

 

Wydatki oświaty w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne w 2020 roku: 

 

L.p. Nazwa jednostki Wykonanie planu wydatków [zł] 

1.  Szkoła Podstawowa w Jadamwoli 1 115 817,65 

2.  Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu 1 065 145,89 

3.  Szkoła Podstawowa w Łukowicy 3 368 374,31 

4.  Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach 1 572 870,48 

5.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej 2 799 396,50 

6.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Przyszowej 1 394 184,41 

7.  Szkoła Podstawowa w Roztoce 1 249 582,91 

8.  Szkoła Podstawowa w Stroniu 1 391 006,15 

9.  Szkoła Podstawowa w Świdniku 1 361 122,96 

10.  Przedszkole Samorządowe w Łukowicy 885 044,34 

Ogółem: 16 202 545,60 

 

Największą część budżetu oświaty stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami: wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: odprawy 

emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do 
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wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, socjalne, składki na 

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. 

Pozostała część wydatków to między innymi: zakup oleju opałowego i energii, zakup usług remontowych/naprawa, zakup usług pozostałych, różne 

opłaty i składki wynikające z bieżącej działalności jednostek oraz zakup środków dydaktycznych i książek. 

 

 

3.2 Pomoc społeczna – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy w roku 2020. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy (zwany dalej Ośrodkiem), w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania własne i zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne 

środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna w myśl wyżej cytowanej ustawy jest 

instytucją polityki społecznej państwa i włącza się, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji 

życiowej. 

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz jednocześnie spełniającym warunek 

zamieszkiwania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo takie przysługuje również cudzoziemcom, jednakże po spełnieniu 

odrębnych warunków wskazanych w ustawie.  

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 

1) osoby zainteresowanej,  

2) jej przedstawiciela ustawowego,  

3) innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której wsparcie ma być udzielone.  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy w 2020 roku realizował zadania z pomocy społecznej poprzez: 

- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie 

samodzielnie pokonać, 

- podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 
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- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- opracowywanie i realizacja programów osłonowych - kreowanie lokalnej polityki społecznej. 

 

Z uwagi na panujący stan epidemii występowały pewne utrudnienia w bezpośrednim kontakcie z petentami, ale Ośrodek normalnie realizował 

ustawowe zadania posiłkując się również przepisami szczególnymi. Występowały natomiast problemy z realizacją zadań w Klubie Seniora 

w związku z okresowym zawieszaniem działalności jednostki decyzjami Wojewody. 

 

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania o charakterze obowiązkowym, oraz zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej, lub innych ustaw.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy zatrudnia 5 pracowników socjalnych. Dzięki temu GOPS w Łukowicy spełnia wymogi zapisane 

w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej który mówi, iż „ Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do 

liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie 

do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych praca socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.  

 

3.2.1 Świadczenia udzielone w 2020 r. – kryteria dochodowe: 

 

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej: 

1. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 528 zł,  

2. dla osoby w rodzinie kryterium wynosi 701 zł, 

3. maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645 zł. 

 

3.2.2 Zasiłek stały- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 19): 

 

Świadczenie przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest 
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niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak 

również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek ustala się w wysokości: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej 

osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł 

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

W 2020 r. pomocą w tej formie zostało objętych 44 osoby na kwotę 267 874,80 zł, w tym: 

- osoby samotnie gospodarujące – 36 osób (411 świadczeń) na kwotę – 242 626,00 zł, 

- osoby pozostające w rodzinie – 8 osób (88 świadczeń) na kwotę – 25 248,80 zł. 

Potrzeby zostały w pełni zabezpieczone. 

 

3.2.3 Zasiłek okresowy- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 4): 

 

Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub 

nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 

a, dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa od 645 zł. 

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

 

W 2020 r. pomocą w tej formie zostały objęte 105 rodzin na kwotę 419 983,42 zł. 
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Formy pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenia 

na podstawie decyzji 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń [zł] 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Zasiłki okresowe - ogółem 105 764 419 983,42 101 295 

z tego: 

środki własne 
X X 0 X X 

dotacja X X 419 983,42 X X 

w tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 
84 645 351 884,00 84 227 

długotrwałej choroby 16 88 56 083,42 16 62 

niepełnosprawności 3 9 4 800 3 7 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego 

0 0 0 0 0 

innego niż wyżej wymienione 4 22 7 216 4 7 

 

3.2.4 Zasiłek celowy- zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 5 i pkt 6 i pkt 15): 

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności 

na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły 

straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski ekologicznej lub żywiołowej. 

Pomocą w formie zasiłków celowych w 2020 r. zostało objętych 299 osób na kwotę 137 407,76 zł, w tym w formie zasiłków celowych 

specjalnych 51 osób na kwotę 27 806,00 zł. 
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3.2.5 Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz posiłek dla dorosłych (art. 17 ust.1 pkt 14 i pkt 3): 

 

Świadczeniem tym w roku 2020 objętych zostało 675 osób z 228 rodzin na łączną kwotę 327 231,00 zł, z czego 67 231,00 zł pochodziło 

ze środków własnych gminy, a 260 000,00 zł ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej.  

W tym okresie uczniom zostało wydanych 17 708 posiłków.  

W związku ze stanem epidemii i zdalnym nauczaniem, uczniom w okresie braku zajęć stacjonarnych w szkołach oraz osobom dorosłym i dzieciom 

do lat 7 w zakresie wymagającym pomocy w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy w formie 

zasiłku celowego na zakup żywności dla 203 rodzin, łącznie 1109 świadczeń na kwotę 238 720,00 zł, z czego 52 323,00 zł pochodziło ze środków 

własnych gminy, a 186 397,00 zł ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej. 

We wszystkich szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w formie  gorącego posiłku, w jednej w formie obiadu dwudaniowego, 

a w pozostałych jedno danie.  

Posiadane środki zapewniają realizację dożywiania uczniów w szkołach w pełni. 

 

3.2.6 Usługi opiekuńcze - zdania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 11): 

 

Rada Gminy Łukowica w dniu 19 marca 2018r. przyjęła Uchwałę Nr XXIV/186/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 3127 z dnia 13 kwietnia 2018 r.). 

Z tej formy pomocy w 2020 roku korzystało 12 osób samotnych. 

Koszt usług za 2020r. wyniósł 281 698,00 zł. Kwotę tę stanowiły środki własne gminy. 

 

3.2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym (art. 18 ust.1 pkt 3) 

 

Z tej formy pomocy w 2020 roku nie korzystała żadna osoba. 
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3.2.8 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art. 18 ust.1 pkt 9): 

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym 

nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego 

oraz wydania decyzji administracyjnej. 

 

Z tej formy pomocy w 2020 roku korzystało 12 opiekunów. Koszt świadczeń za rok 2020 wyniósł 53 160,00 zł. 

 

3.2.9 Mieszkania chronione - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 12): 

 

Rada Gminy Łukowica w dniu 31 marca 2008 r. przyjęła Uchwałę Nr XVI/70/08 w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań 

chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

W 2020 roku nie przekazano do dyspozycji Ośrodka lokalu z przeznaczeniem na ten cel oraz środków na jego utrzymanie. 

 

3.2.10 Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt 16): 

 

W 2020 roku Ośrodek wydał 1 decyzje kierującą do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W 2020 roku Ośrodek dopłacał ze środków 

własnych gminy do pobytu 13 osób DPS na przestrzeni całego roku. 

Łączna kwota odpłatności za DPS wyniosła 388 406,66 zł. 

 

3.2.11 Praca socjalna - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 10): 

 

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
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Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.  Praca socjalna prowadzona jest: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia, lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, 

2) ze społecznością lokalna w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb 

członków społeczności. 

 

W 2020 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności na: 

- pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych (pomoc w sporządzaniu pozwów, szczegółowe informacje dot. etapów postępowania, 

adresów instytucji), 

- pomocy w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno-bytowej, informowanie o możliwościach uzyskania ulg, zwolnień 

z opłat), 

- monitorowaniu wydatków mieszkaniowych, 

- pomocy w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w subsydiowanych formach zatrudnienia, 

- pracy socjalnej na rzecz zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym (działania interwencyjne w odniesieniu do poprawności 

sprawowania opieki nad osobami starszymi, kontakt i wspólne interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzanie sytuacji w miejscu 

zamieszania osób starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki nad osobami starszymi), 

- pomocy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnianie stosownych wniosków, pomoc w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych 

załączników, kontakt z instytucjami), 

- pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodziny, kontakty z policją, wspólne interwencje), 

- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu podań, pomoc w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne 

z różnymi instytucjami w celu pomocy załatwienia spraw klienta), 

- pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, 

- pomocy w uzyskaniu stypendiów socjalnych, 

- edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami, 

- edukacji w zakresie higieny i porządku, 

- edukacji w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do podjęcia pracy, udziału w szkoleniach, nabycia umiejętności poszukiwania pracy, 

- pomocy w docieraniu do pracodawców, 
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- wsparciu w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny, 

- prowadzeniu poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, 

- współpracy ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

- pomocy w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 

- pracy nad zmiana postaw klientów, ich podejścia do otaczającej rzeczywistości. 

W 2020 roku pracą socjalną było objętych 1 182 osób pochodzących z 363 rodzin. 

 

3.2.12 Analiza świadczeniobiorców pomocy społecznej w roku 2020. 

 

Rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenie na 

podstawie decyzji 

Liczba rodzin 
Liczna osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 

– ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

1 657 363 1 182 

w tym: 
2 333 328 1 061 

świadczenie pieniężne 

świadczenia niepieniężne 3 328 182 825 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 
4 0 0 0 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich 

rodzaj, formę i liczbę 
5 657 363 1 182 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X 363 1 182 
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Powody przyznania pomocy: 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 1 263 976 

Bezdomność 2 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 3 58 324 

w tym: wielodzietność 4 58 324 

Bezrobocie 5 161 556 

Niepełnosprawność 6 77 144 

Długotrwała lub ciężka choroba 7 77 198 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 
8 5 17 

w tym: 
9 3 9 

Rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 10 0 0 

Alkoholizm 11 5 7 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 12 2 2 

Zdarzenie losowe 13 2 5 
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Typy rodzin objętych pomocą społeczną: 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem (wiersze 2+3+4+5+6+7) 1 363 1 182 

o liczbie osób: 
2 118 118 

1 

2 3 32 64 

3 4 24 72 

4 5 82 328 

5 6 62 310 

6 i więcej 7 45 290 

w tym (z wiersza 1) 
8 200 943 

rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci: 
9 36 127 

1 

2 10 74 308 

3 11 55 281 

4 12 29 181 

5 13 4 30 

6 14 2 16 

7 i więcej 15 0 0 



RAPORT O STANIE GMINY ŁUKOWICA - 2020 

Informacja o realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy 

przez Wójta Gminy Łukowica w roku 2020 

 

79 
Urząd Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334, powiat limanowski, województwo małopolskie 

tel./fax: + 48 18 330 15 21, e-mail: gmina@lukowica.pl 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny niepełne – ogółem (wiersze 17+18+19+20) 16 23 79 

o liczbie dzieci 
17 9 21 

1 

2 18 8 28 

3 19 4 17 

4 i więcej 20 2 13 

Rodziny emerytów i rencistów – ogółem (wiersze 22+23+24+25) 21 69 138 

o liczbie osób 
22 36 36 

1 

2 23 16 32 

3 24 4 12 

4 i więcej 25 13 58 

 

 

3.2.13 Świadczenia wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych: 

 

W 2020 roku przyznano dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby na kwotę 1 114,80 zł. 
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3.2.14 Świadczenia wynikające z ustawy o systemie oświaty: 

 

Rada Gminy Łukowica w dniu 28 maja 2012 r. przyjęła Uchwałę Nr XIV/100/12 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

W związku z tym w 2020 roku Ośrodek przyjmował wnioski o stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Za ten okres wypłacono stypendiów szkolnych 

średnio dla 422 uczniów na kwotę 673 162,00 zł i zasiłków szkolnych dla 30 uczniów na kwotę 8 300,00 zł. 

 

3.2.15 Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy z o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 

 

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na 

utrzymanie dzieci. 

W 2020 roku w Gminie Łukowica z zasiłku rodzinnego skorzystało 506 rodzin. Ogółem wydano 1121 decyzji administracyjnych 

przyznających świadczenia rodzinne i 25 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, obejmują: 

1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

c) samotnego wychowywania dziecka, 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

f) rozpoczęcia roku szkolnego, 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2) świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

4) świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto, od 2014 roku zostało wprowadzone świadczenie, którym jest zasiłek dla opiekuna. 
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Zasiłek dla opiekuna przysługuje na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa 

weszła w życie w dniu 15 maja 2014 r. i realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt k 27/13). 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na 

podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 

1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. 

Z tego świadczenia skorzystało w 2020 roku 17 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych do 

świadczeń 

Wykorzystana dotacja 

ogółem, w tym: 29 190 X 5 766 300,00 

I. świadczenia rodzinne 28 632 3 513 5 457 819,00 

1. Zasiłki rodzinne pobierane na: 14 921 1 294 1 699 397,88 

1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 3524 326 324 457,73 

1.2 
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia 
10 217 867 1 222 707,51 

1.3 
dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 

24 roku życia 
1 180 101 152 232,64 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 9 573 1 688 921 792,21 

2.1 urodzenia dziecka 58 49 42 401,36 

2.2 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
323 27 126 408,55 

2.3 samotnego wychowania dziecka 368 30 70 235,50 
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Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych do 

świadczeń 

Wykorzystana dotacja 

2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 585 45 59 802,68 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 1 585 940 84 133,53 

2.6 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
2 789 269 185 813,45 

2.7 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 865 328 352 997,14 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 87 87 87 000,00 

4. Świadczenia opiekuńcze 3 765 333 2 084 274,72 

4.1 zasiłek pielęgnacyjny 2 601 217 559 806,72 

4.2 specjalny zasiłek opiekuńczy 488 59 300 827,00 

4.3 świadczenie pielęgnacyjne 676 57 1 223 641,00 

5. 
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 

100 zł -(wypłata z rozdziału 85502) 
0 0 0 

6. 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące 

świadczenie pielęgnacyjne 

439 43 184 992,00 

7. 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

449 49 62 508,00 

8. 
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem 

kosztów obsługi od świadczenia rodzicielskiego) 
X X 150 516,19 
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Lp. Wyszczególnienie 
Rzeczywista liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

uprawnionych do 

świadczeń 

Wykorzystana dotacja 

9. świadczenie rodzicielskie 286 19 266 768,00 

10. koszty obsługi od świadczenia rodzicielskiego X X 570,00 

II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w tym: 383 31 175 299,00 

1 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 383 31 170 199,00 

1.1 
koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
X X 5 100,00 

III Zasiłek dla opiekuna w tym: 303 17 133 182,00 

1 Zasiłek dla opiekuna 175 17 108 175,00 

1.1 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek 

dla opiekunów 

128 13 21 607,00 

1.2 Odsetki od zasiłku dla opiekunów (wyrównania) X X 0,00 

1.3 Koszty obsługi wypłat dla opiekuna X X 3 400,00 

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku 

bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na osobę w rodzinie nie 

przekracza 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. 

 

W 2020 roku wypłacono 383 świadczenia na kwotę 170 199,00 zł. 
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3.2.16 Postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi: 

 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec 14 dłużników alimentacyjnych w następujący sposób: 

- w stosunku do dłużników skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, 

- wysłano informacje do właściwego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, 

- w stosunku do dłużników zostały złożone do Prokuratury Rejonowej wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.) w związku  z niezgłoszeniem się na wywiad alimentacyjny, 

- w stosunku do dłużników wszczęto postepowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, 

- zgodnie z zapisami art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 87) 

organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika 

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 

6 miesięcy - informacje takie są na bieżąco przekazywane przez nasz organ do biur informacji gospodarczych, 

- wydawano decyzję o uchyleniu się dłużnika od zobowiązań alimentacyjnych, 

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny, a informacje uzyskane podczas wywiadu przesłano właściwym instytucjom. 

 

W 2020 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwoty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 29 124,41 zł, 

z czego: 

1) przekazano na dochody budżetu państwa – 33 383,88 zł 

2) przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 5 221,44 zł 

 

3.2.17 Świadczenia wychowawcze udzielone na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”: 

 

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy realizuje nowe zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+. 
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W ramach Programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze na dzieci obecnie nie są uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzinę. 

W 2020 roku wypłacono 29 836 świadczeń na kwotę 14 912 979,98 zł. 

Ze świadczenia wychowawczego w 2020 roku korzystało 1 260 rodzin. 

 

W 2020 roku wydano w ramach świadczenia wychowawczego – 1 462 decyzje (informacje). 

 

3.2.18 Świadczenia wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny: 

 

W roku 2020 GOPS w Łukowicy zrealizował również zadanie w postaci prowadzenia postępowania w zakresie przyznawania Karty Dużej 

Rodziny. Zadanie realizowane było przez tutejszy Ośrodek na podstawie przepisów Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W roku 2020 rozpatrzano 30 wniosków o dodanie nowej rodziny, 29 wniosków o dodanie nowej rodziny – wnioski tylko dla rodziców, 

1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty, 5 wniosków o przyznanie karty dla nowej osoby w rodzinie, 

19 wniosków o przedłużenie terminu ważności oraz 4 wnioski  o dodatkową formę karty. 

Na dzień 31.12.2020 roku liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny w Gminie Łukowica  wynosi 639, w tym: 

- z trójką dzieci: 449 

- z czwórką dzieci: 132 

- z piątką dzieci: 42 

- z szóstkę dzieci: 11 

- z siódemką lub więcej dzieci: 5 

Łącznie daje to 2 886 osób posiadających KDR w Gminie Łukowica. 
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3.2.19 Świadczenia wypłacone w ramach realizacji rządowego programu „DOBRY START”: 

 

Zadania wynikające z realizacji rządowego programu „DOBRY START”: 

W 2020 roku realizowany był rządowy program „DOBRY START”, w ramach którego uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

zostało wypłacone jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł. 

W 2020 roku wypłacono 1 651 świadczeń na kwotę 495 300,00 zł 

W 2020 roku w ramach świadczenia rozstrzygnięto 961 spraw, 

 

3.2.20 Działania wynikające z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, 

udzielanie porad przez pracowników socjalnych oraz poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych  pracowników GOPS i członków Zespołu 

uczestniczących w 2020 roku dzięki uczestnictwu w szkoleniach. 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica . 

Zespół składa się z przedstawicieli: 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Policji, 

- Ochrony zdrowia, 

- Kurateli sądu, 

- Oświaty. 

Członkowie Zespołu współpracują na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku 

lokalnym, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji, opracowywanie i realizowanie planu pomocy, oraz 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.  

Ośrodek jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu, jego pracami kieruje Przewodniczący w osobie specjalisty pracy 

socjalnej Barbary Tobiasz. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
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miesiące. W ramach zespołu działają także grupy robocze. 

W 2020 roku Zespół pełnym składzie spotkał się 4 razy, natomiast grupy robocze pracowały w zależności od potrzeb. 

Założono 10 Niebieskich Kart, zakończono procedurę w 26 przypadkach, łącznie z kartami założonymi w latach poprzednich. 

W 2020 roku odbyło się jedno szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników tut. Ośrodka z zakresu procedury Niebieskiej 

Karty w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 

3.2.21 Potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

 

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej, 

wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. Określono także potrzeby ośrodka mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego 

gminnego systemu pomocy społecznej. 

Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia 

środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne 

okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego. 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych, prowadzona na bieżąco przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy 

korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a także analizy zasobów gminy 

w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych). 

Istotną sprawą jest prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry Ośrodka oraz członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. 

Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co wymaga zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia 

dla tej kategorii wiekowej. Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza 

niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego 

lub dziennego wsparcia. Zwiększa się  liczba  osób  którym nie  ma możliwości  zapewnienia całodobowej opieki na terenie gminy i jest konieczność 

skierowania ich do DPS, co za tym idzie odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale wzrasta, co bardzo obciąża budżety 

gminy.  
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W 2021 roku konieczne jest zwiększenie planu budżetu na odpłatność za mieszkańców umieszczonych w DPS, gdyż posiadany plan nie 

pokryje wydatków do końca bieżącego roku. 

Dla osób w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy została stworzona możliwość integracji i wspólnych zajęć w nowo otwartym w 2020 

roku Klubie Seniora, co wiąże się także z obciążeniami dla budżetu gminy na rok 2021. 

 

3.2.22 Piecza zastępcza – realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020. 

 

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) 

– zwanej daje Ustawą, w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.  

Z punktu widzenia potrzeb dziecka, rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym 

środowiskiem wychowawczym, w którym główny element stanowią interakcje zachodzące między jej członkami. Rodzina w sposób świadomy 

i nieświadomy oddziałuje na osobowość dziecka, przekazuje mu swój system wartości, tradycje, poglądy, ukierunkowuje jego aktywność 

i postępowanie na całe życie. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Rodzina i stwarzane przez nią 

możliwości dają dziecku poczucie więzi i doświadczenie niezmiernie ważne dla jego rozwoju. Praca z rodziną powinna więc być rozpatrywana 

z perspektywy potrzeb dziecka. 

Istotą działań powinno być stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, jeżeli ma ona trudności w prawidłowym 

wypełnianiu swoich funkcji. Działania podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie 

wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony był szybki do niej powrót dla tych dzieci, które z uwagi na ich 

dobro, okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną. 

Rodzina powinna przede wszystkim w swoim środowisku lokalnym otrzymać daleko idącą pomoc w formie wsparcia w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej oraz pracy socjalnej. Ta pomoc powinna być silnie skorelowana z pomocą materialną adresowaną do rodzin 

o najniższych dochodach tak, aby zahamować proces umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki z powodów ekonomicznych. 

Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie 

systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie w systemie dziennym bez konieczności 

opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkola i żłobki.  
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Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do: 

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka; 

2) powrotu do rodziny; 

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów; 

4) stabilnego środowiska wychowawczego; 

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku; 

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości; 

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; 

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. 

 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina zapewnia wsparcie, które polega 

w szczególności na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 
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Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego. 

 

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustawy. W przypadku gdy 

wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej. 

 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

2) terapii i mediacji; 

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami 

wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji 

rodziny. Jeżeli z analizy,  wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka 

pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. 
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Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,  

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 

skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich 

i umiejętności psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 
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Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera 

terminy ich realizacji i przewidywane efekty. 

 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych 

zadań, jednak nie może przekroczyć 20. 

 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego 

prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustawy, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie 

wójta. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami 

leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, 

chyba że do placówki skieruje sąd. 

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

2) specjalistycznej; 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 

1) opiekę i wychowanie; 

2) pomoc w nauce; 

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności: 

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; 

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, 

psychologiczną i socjoterapię. 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą 

rodziny wspierającej. 
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Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 

1) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej 

wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Do zadań własnych gminy w ramach wspierania rodziny należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 Ustawy; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 Ustawy. 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łukowicy powierzono realizację zadań wynikających z ustawy od dnia 1 stycznia 2012 r. 
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W 2020 roku Ośrodek zatrudniał asystenta rodziny, nie utworzono na terenie gminy placówki wsparcia dziennego oraz nie została utworzona 

żadna rodzina wspierająca na terenie gminy. 

Wsparciem asystenta objętych było 25 dzieci w 13 rodzinach. 

Koszty związane z asystentem rodziny (wynagrodzenie z pochodnymi, materiały biurowe, szkolenia, delegacje) w 2020 roku wyniosły 

65 329,00 zł, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano 63 629,60 zł, a z dotacji Wojewody 1 700,00 zł. 

 

W celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazanym jest utworzenie 

placówki wsparcia dziennego, w dalszej kolejności również rodzin wspierających. 

 

Rodziny przeżywające trudności mają dostęp do specjalistycznego poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego w ramach 

działalności GOPS, Urzędu Gminy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej . 

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat. Do zadań własnych gminy należy jednak współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 Ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 

wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 Ustawy , w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w wysokości: 
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1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 

W 2020 roku Ośrodek współfinansował koszt pobytu w pieczy zastępczej dla 2 dzieci. Koszt za cały rok wyniósł 6 763,74 zł. 
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3.3 Kultura i ochrona dóbr kultury 
 

3.3.1 Działalność kulturalna w Gminie Łukowica w roku 2020. 

 

W okresie roku 2020, w Gminie Łukowica funkcjonowała instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy, mająca 

w swojej strukturze Bibliotekę Publiczną w Łukowicy wraz z filią biblioteki w Przyszowej. GOK w Łukowicy zarządzał również bezpośrednio 

Świetlicą Wiejską w Przyszowej. Budynki, w których prowadzona jest działalność kulturalna dostosowane są do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami.  

Gminny Ośrodek Kultury wraz z bibliotekami i świetlicą działał jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina 

Łukowica, posiadająca osobowość prawną oraz prowadząca samodzielnie gospodarkę finansową. Współdziała ze społecznym ruchem kulturalnym 

w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych oraz otacza opieką amatorską twórczość artystyczną i ludową. Prowadzi działalność poprzez 

tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki amatorskiej i profesjonalnej, ożywianiu lokalnych i regionalnych tradycji 

kulturowych, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwijaniu potrzeb czytelniczych. 

W roku 2020, w wyniku nałożonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu epidemii koronawirusa COVID -19, Gminny 

Ośrodek Kultury w Łukowicy nie zrealizował wielu wydarzeń i działań, zaplanowanych w rocznym planie działalności. Należą do nich: 

1) stacjonarne zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 

2) podsumowanie rocznej działalności grup teatralnych - „Wesołe Skrzaty” i „reAKTOR”, 

3) zajęcia wakacyjne dla dzieci, 

4) teatralizowany escape-room, organizowany przez grupę teatralną reAKTOR na zakończenie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy, 

5) letnie dyskoteki, 

6) msza św. na górze Łyżka odprawiana w ramach corocznej akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”, 

7) Narodowe Czytanie – „Balladyna” 05.09.2020 r., 

8) Gminny Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II oraz Gminny Konkurs Wiedzy o JP II – maj 2020 r., 

9) Dzień Pluszowego Misia - 25.11.2020 r., 

10) cykliczne poranki bajkowe dla przedszkoli i lekcje biblioteczne dla szkół, 
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11) impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, 

12) dożynki gminne w Przyszowej, 

13) powiatowe święto Owocobrania, 

14) spektakl teatralny prezentowany w ramach obchodów 102 rocznicy odzyskania Niepodległości, 

15) jarmark bożonarodzeniowy. 

 

W dniu 26 października 2020 roku Rada Gminy Łukowica, na mocy Uchwały Nr XIV/130/20 (Dz. U. Woj. Małop. z 16 listopada 2020 r. poz. 

7043) dokonała zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy, a przyjmując nowy statut rozszerzyła jego działalność o zadania z zakresu 

Sportu i Turystyki. Od dnia 1 stycznia 2021 r. gminna instytucja kultury nosi nazwę Gminny Ośrodek, Kultury i Sportu w Łukowicy. 

 

 

3.3.2 Biblioteki gminne 

 

W roku 2020 w Gminie Łukowica funkcjonowały 2 biblioteki: Biblioteka Publiczna w Łukowicy oraz filia Biblioteki Publicznej w Łukowicy 

wraz ze świetlicą z siedzibą w Przyszowej.  

W związku z sytuacją pandemiczną nastąpiły znaczne ograniczenia w działalności bibliotek przejawiające się okresowym brakiem dostępu 

czytelników do zbiorów bibliotecznych i odwołaniem wszelkich zajęć bibliotecznych dla dzieci (prowadzono głównie działania wewnętrzne 

i porządkowe). 

 

W 2020 r. z powodu epidemii Covid na Świetlicy Wiejskiej w Przyszowej nie zrealizowano następujących aktywności: 

1) Odwołano koła zainteresowań i zajęcia grupowe prowadzone przez animatorów dla dzieci z terenu Łukowicy (kółka plastyczne, 

artystyczne, kulinarne, hafciarskie, gry i zabawy zespołowe, itp.), 

2) Odwołano zajęcia grupowe prowadzone przez instruktorów zewnętrznych (ognisko muzyczne, warsztaty tańca nowoczesnego, aerobik, 

szachy, aikido, tenis stołowy), 

3) Nie było możliwości prowadzenia prób Zespołu Regionalnego „Przyszowianie”. 

4) Odwołano coroczne wakacyjne wyjazdy na basen i kręgle do Limanowej dla dzieci z terenu gminy Łukowica 
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5) Wyłączono z użytku dużą „sala zabaw” na Świetlicy i co za tym idzie nie było możliwości gry w tenisa stołowego, odrabiania zadań 

domowych, spędzania czasu wolnego przy grach i zabawach przez dzieci po szkole czekających na rodziców, jak również zorganizowania 

Uroczystości okazjonalnych typu Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, zabawy karnawałowej, wakacyjnej, 

andrzejkowej itd.  

6) Odwołano „Dożynki przyszowskie”. 

 


